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Till statsrådet och chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet

Regeringen bemyndigade den 21 1991 chefen för dåvarande miljö-mars
departementet tillkalla särskild utredare med uppgift utreda kommu-att atten

miljöarbete. Med stöd bemyndigandet tillkallade departementschefennernas av
kommunalrådet Kerstin Svenson särskild utredare t.0.m. den 17att vara
december 1991. 18Den december 1991 förordnades landshövdingen Kjell A
Mattsson särskild utredare.att vara

Den 14 maj 1991 förordnades följande sakkunnigaattpersoner vara
avdelningschefen Bengt Bucht 26t.0.m. den 1991,november hovrättsassessorn
Eva Ekström t.0.m. den 31 maj 1992, avdelningschefen Ulla-Britta Fallenius,
miljöskyddschefen Peter Gavelin, departementsrådet Sören Häggroth,
departementssekreteraren Carin Lyckéus, miljö- och hälsoskyddsinspektören Kia
Regnér, förbundsjuristen Håkan Torngren t.0.m. den 18 februari 1991,
kanslirâdet Ulla Weigelt t.0.m. den 17 december 1991. Senare förordnades
följande sakkunniga byråchefen Karin Thorán fr.o.m. 26denattpersoner vara
november 1991, departementssekreteraren Pernilla fr.o.m. 18Knutsson den
december 1991, miljövårdsdirektören Göran Bengtsson, avdelningschefen Carl-
Johan Engström och sekreteraren Fladvad fr.o.m.Lars den 19 februari 1992

departementsrådet Dag Schantz fr.o.m. den l juni 1992.samt von
En referensgrupp för tillsynsfrágor bestående Mats Bothén, Ronaldav

Bergman, Kia Regnér, Peter Sörngård och Martin Linnman har knutits till
utredningen.

Till huvudsekreterare förordnades den 15 maj 1991 miljö- och hälso-
skyddschefen Guldbrand Skjönberg. Till sekreterare förordnades den 15 juni 1991
stadssekreteraren LindqvistMats den februarit.0.m. 1 1992 och den l
september 1991 byrådirektören Kristina Feldhusen. Informatören Jan Johansson
har varit knuten till utredningens sekretariat fr.o.m. den 1 november 1992.

Härmed överlämnas slutbetänkandet Kommunerna miljöarbetet.och
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KiaFallenius ochUlla-Brittasärskilda yttrandenfogasbetänkandetTill av
ochHäggrothGavelin, SörenFladvad, PeterLarsRegnet, gemensamtsamt av

Kia Regnér.

Kjell A Mattsson

SkjönbergGuldbrand
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JohanssonJan
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Sammanfattning

Det kommunala miljöarbetet inne i periodär förändringar.storaen av
Tidigare detta arbete i det liktydigtnärmaste miljö-med och hälsoskydds-var

nämndens agerande utifrån den lagstiftning finns för skydda hälsan ochattsom
miljön. Nu har området vidgats. Att skapa god livsmiljö och långsiktigten en
hållbar samhällsutveckling påär bliväg huvuduppgifterna för denatt en av
samlade kommunala verksamheten.

En orsak till detta varjeär samhällssektor har fåttatt för inomett attansvar
sitt område lösa och förebygga miljöstörningar. En orsak miljö-är attannan
problemen har ändrat karaktär. De enskildastörre anläggningarna har i Sverige
minskat kraftigt föroreningskälla, medan de spridda eller diffusa utsläppensom
har ökat. De miljöproblemen hänger nära med det modernanya samman sam-
hällets struktur och med våra levnadsvanor. innebärDetta bland annat att
miljömål bör finnas imed tidigt skede samhällsplaneringen,ett kommunenattav
bör ökad hänsyn till miljön i driftenta sina många verksamheter, ochav attegna
det bör bli viktig fråga verka för miljöanpassatatt levnadssätt blandetten mer
allmänheten.

Andra faktorer förändrar förutsättningarna för kommunernas miljöarbetesom
den decentraliseringär framförpågår allt i fråga miljötillsynen företagsom om av

och den fria nämndorganisation infördes den kommunallagen.som genom nya
Vårt arbete har frånutgått de krav denna utveckling ställer.

Huvudområden i betänkandet

Vi redovisar i betänkandet Kommunerna och miljöarbetet kartläggningar detav
kommunala miljö- och hälsoskyddsarbetets inriktning, organisation och resurser
och lämnar förslag hur miljö- och hälsoskyddstillsynen och miljöarbetet iom
övrigt kan förstärkas. Våra ståndpunkter och förslag gäller i huvudsak följande
områden

möjligheter förbättra tillsynen, blandatt enhetligtannat ettgenom- av-
giftssystem, ökade möjligheter till tjänstcutbyte mellan kommuner och bättre
samverkan mellan centrala myndigheter,
etablering former för dialog och samverkan mellan och kommu-av nya stat-
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internationellamiljömål ochnationellagenomföraförbland attannatner,
åtaganden,

i kommunmiljöarbetetsamladedetför utvecklavägar genom enatt en-
tvärsekto-inom kommunen,målstrategi byggersamlad på gemensammasom

vidgatochlevnadsvanormiljöanpassadetillsamverkan, stödriell ett ansvar
miljöarbetet.utvärderinguppföljning ochinformation,för samt av

utbildning,organisationen,kommunaladenfrågorbehandlar ocksåVi om
områden.flera dessagällerutvecklingsarbeteforsknings- och avsom

hälsoskyddstillsynenMiljö- och

10 000årsarbetskraftergenomsnitt 2,51991 ianvände årKommunerna per
årsarbetskrafter0,4användesdettahälsoskyddsarbete. Avtill miljö- ochinvånare

produkter.kemiskaoch lagenenligt miljöskyddslagenmiljötillsyn tillsyntill om
miljötillsynförTidsåtgångenlivsmedelstillsyn.användes tillmycket tidLika

olika kommuner.kraftigt mellanvarierar
närvarande harförhälsoskyddsnämndernamiljö- ochVi uppskattathar att

anmälningspliktigaellertillstånds-000 objektför 15-17tillsynsansvar ärsom
olikajordbruk100 000Därtill kommerenligt miljöskyddslagen. närmare av

miljöpåver-medanmälningspliktföretagungefär likastorlek, många utansamt
objektsamtliga påinspekteraomöjligtskullekande verksamhet. Det attvara

följafortlöpandekanmyndighetenkontinuitet sägasmed sådantraditionellt sätt att
verksamheten.

miljötillsynförövertagitfrivilligt100omkring kommuner1992 hade ansvar
totaltsigUppskattningsvis detlänsstyrelsen. rörskulle ligga på omsom annars

föranläggningaromkring 50vilkaanläggningar, är1000 3000mellan och av
Koncessionsnämnden.fråntillståndvilka det krävs

och harmiljötillsynen,inställdakommuner på överärMånga att ta mer av
kommunalafinansiera merarbetet. Dentillsynsavgifter skallförväntningar attom

skattemedel.medhuvudsakligenemellertid fortfarandemiljötillsynen finansieras
personalkost-1991 38%tillsynsavgiftertäckteuppskattning vi gjortEnligt aven

1992. Kommunerförväntades öka någotmiljötillsynen ochförnadema som
avgiftståckninghögre ängenomgåendehartagit miljötillsynfrivilligt över en

övriga.
miljö- ochtillämpas iavgiftsdebiteringolika förVi deatt system somanser
lagbundenprincip allframtiden ireformeras. börbehöver Ihälsoskyddstillsynen

idriver verksamhetendemkommunerna bekostastillsyn utövas somavavsom
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börAvgiftssystemetförorenaren betalar.principenenlighet med utrymmeatt ge
tillsynenutvecklingtill förnyelse ochoch möjlighetför flexibilitet mestmotav
avgiftsfinansieringförprinciperförutsättereffektiva former. Detta att samma

tillämpamöjlighetdetsamtliga författningar ochtillämpas för attatt enges
för-fleraefterlevnadensamtidigttillsyn utövas övernärtaxa avgemensam

fattningar.
produkter,kemiskalagenföreslår därför livsmedelslagen,Vi att om

ochmiljöskyddslagendjurskyddslagen,renhållningslagen, naturvårdslagen,
olikaför tillsynfår avgifthälsoskyddslagen ändras kommunernaså ta utatt av

fullmäktige. Kommunernaenhetligt enligt beslutasobjekt på sätt taxaett avsom
fallet inomuppgiftenbefrias frånbör i samband därmed äratt, som nu

tillsynsmyndighetercentraladebitera förlivsmedelstillsynen, verksamhet som
bedriver.

nationelladetillräcklig samordningi saknasproblem det dagEtt är att av
för dendettillsynsarbetet. svårtstyrning lokala Dettamyndigheternas det görav

uppgifter ochallafullgöratillsynsarbetet ochlokala förvaltningen planera attatt
samråd ochför nationelltställs. Vi föreslårtillgodose alla krav att ett organsom

inrättasoch hälsoskyddetmyndighetsuppgifter inom miljö-vissasamverkan om
för dialog mellanforumsamtidigt skapaför detta problem, ochmöta ettatt

ocksåsådantViföreträdare för de olika tillsynsområdena. att ett organanser
betydligt bättreprioriteringar kantill nationella mål ochskulle leda att

för närvarande.genomslag än
mellankunskapsutbytesamarbete ochvisar kontakter,arbeteVårt att

tillsynen ochinomsakområdenomfattande och täckerkommunerna mångaär
tjänsteutbyte mellani övrigt. gäller blandmiljöarbetet Samarbetet annat

kommuner.
i frågautvecklaskunnaVi sådant tjänsteutbyte måste ävenatt omanser

tillökakommermyndighetsuppgifter inom tillsynen, och bedömer behovet attatt
frånanlita personalföljd miljötillsyn överförs till kommunerna. Attatt enmerav

visssaknarkommunenvärdefullt stöd denkommun kan närett enegnageannan
harkommunerlättare förspecialkompetens, samtidigt det detgör somsom

de byggt Ettden kompetensförutsättningar behålla och vidareutvecklaatt upp.
riktar sigtillsynenlämpligttjänsteutbyte detta slag kan ibland också närvaraav

hinderdärför formellaföreslår dekommunens verksamhet. Viden attmot egna
frånpersonalhälsoskyddsnämnderna låtafinns för lokala miljö- ochde attsom nu

myndighetsuppgifter förrättandeförvaltning utförakommuns avsomannan
undanröjas.inspektioner, provtagning skallm.m.

för tillsyngrundprincipen harVi skall kommunerna ansvaretattattanser vara
skalllänsstyrelsenmiljöfarlig Samtidigt finns det skäl förverksamhet. att svaraav

miljöpåverkan.omfattandeanläggningar särskiltför tillsynen antal medettav
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Fördelningen bör strikt, och såledesansvaret inte kunna delegeras.av vara
Eftersom miljöskyddskommittén ingående frågor tillsynsansvaretrörutrett som
lämnar utredningen inget förslag i frågan. Vi dock regeringen börattanser
aktualisera frågan fördelning tillsynsansvaret införandetom av om av en ny
miljöbalk skulle fordra längreavsevärt tid vadän förväntas.som

Vi har inte analyserat miljötillsynens omfattning och kvalitet i enskilda
kommuner, kan ändå konstatera det råder skillnader. I vissa fallattmen stora
ñnns ambitiösa verksamhetsplaner, medan planering i andra kommuner saknas
helt. Det intressantpågår utveckling i del kommuner, arbetar meden en som
branschträffar, tillsynsråd, information till företag Redovisningarm.m. av
tillsynskampanjer visar avvikelser från lagstiftning och villkoratt vanliga.är Det
behövs därför aktiv miljötillsyn.en

Vi samordning, uppföljning ochatt utvärdering tillsynsverksamhetenanser av
i länet bör centrala uppgifter för länsstyrelsen. Utvärderingar bör syfta bådevara
till upprätthålla miniminivå iatt alla kommuner och utveckla arbets-en att
metoderna i tillsynen.

Samverkan för miljömålennåatt

utförsDet relativt mycket verksamhet i kommunerna inom de flesta områden där
nationella miljömål har utarbetats, vårt arbete visar verksamheten sällanattmen
har initierats eller uppfattas led i arbete enligt riksdagens beslutettav som om
miljömål. Samma problem finns i fråga många de mål Sverige åtagitom av som
sig arbeta med i internationellaatt konventioner. Vi samtidigt attanser
kommunerna har möjligheter bidra tillstora målens förverkligande,att ettgenom
samordnat miljöarbete i fråga planering, utbildning, information, drift,om
upphandling och tillsyn.

I några kommuner har prövat utarbeta åtgärdsprogram för lokaltattman att
genomföra de nationellt beslutade målen. Arbetet med sådan nedbrytning elleren
anpassning har inneburit betydande svårigheter. Vi föreslår därför att ett
kommunikationssystem utvecklas för nationella miljömål skallatt genomslag

lokalpå nivå, och beslut eller förändringaratt nationella målom antagnanya av
föregås dialog med kommunerna och andraav en parter.

I samverkan mellan Naturvårdsverket, Boverket, Kommunförbundet och
länsstyrelsernågra har utvecklingsarbete kallatett Strategi för regional miljö

nyligen genomförts. Vi föreslår denna modellatt utgångspunkt för för-tas som en
söksverksamhet där lokala handlingsprogram utarbetas efter dialog mellan staten
och kommun, och de centrala verkenatt miljöområdetpå får i uppdrag stödjaatt
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förmöjligheterverksamhet bör prövassådanför ävenarbetet. Inom ramen en
kostnadseffektivtsyfteiomfördela sålänsstyrelserochkommuner attatt resurser,

möjligt förverkliga målen.som
vadklargöramekanism förñnns behovVi också det attatt av enanser
intedessamiljöområdet-överenskommelser närinternationella påmålsättningar i

föreslårDärförförinnebära kommunerna.lagstiftning börleder till attny -
överenskommelserinternationellamyndighet efter viktigaberördregeringen eller

vilka insatserför kommunernainitiativ till dialog med representantertar omen
liksom hurbidra med, överens-nivåerna skallolika administrativade om

inavaktiv rollbör spelaföljas Länsstyrelsenkommelsen skall ensomenupp.
dialog.fortlöpande

miljöarbetesamladeStrategi för kommunens

följandeiuppgifter i miljöarbeteti utredningen delat in kommunensVi har
för ochdrift,utbildning,planering, information,ansvarsområden ansvar varor
livsmiljö ochgodarbete förviktiga i samlattillsyn. Allatjänster är ettsamt en

samhällsutveckling.hållbaren
fungerandevälframför alltmiljöarbetet krävs detdet framtidaFör att ett

vikt viddärförVi läggeretableras.samarbete sektorsgränserna attöver stor
samladi ochkommunenmål för miljöarbetet utarbetas att engemensamma

lösning kräverfram frågorsärskilt lyftastrategi utvecklas. bör därMan vars
kommunaladelar denoch från olikafrån olika samhällssektorerinsatser av

börkostnadseffektiva åtgärdervälja ägnasorganisationen. Möjligheterna att
särskild uppmärksamhet.

ellerhar plan60% tillfrågade kommunernavisar dearbeteVårt ettatt enav
medel förharhälftenför samlade miljöarbetet.det För programmenavprogram

iföreslagna åtgärder budget.avsatts
i fysiskahälsoskyddet denmiljö- ochpraktiskt alla kommuner deltarI taget

varierar.blir tillgodoseddasedanplaneringen. vilken grad miljöaspekternaI
visarutredningsarbetethälsoskyddschefer intervjuats ifrån miljö- ochSvaren som

greppbararad relativt lätti oftast tillgodosesmiljöaspekterna dag påatt en
dentill miljönmycket innan hänsynenområden, återståratt genomsyrarmen

miljö- ochområden däravfallshanteringsamlade planeringen. Radon och är
miljöaspekterna i daghälsoskyddscheferna i det flertalet kommuner attstora anser

ekologi ochluftföroreningar, buller,frågor trafik,blir tillgodosedda. I rörsom
hälsoskyddscheferna sällanmiljö-kretsloppstänkande och attmeraanser

utsträckning.miljöaspekterna tillgodoses i tillräcklig
och politikerVi satsning utbildning både tjänstemänökad påatt avanser en
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i frågor framförrör allt kretsloppssamband, naturresurslagenssom hushållnings-
regler och miljökonsekvenser behövs för stärka det samlade miljöarbetet.att Vi
betonar också det kunnandeatt tillsynsarbetet finns på miljö- ochsom genom
hälsoskyddsförvaltningen i ökad grad bör användas för utveckla miljöhänsynenatt
i kommunens drift anläggningar.av egna

Lokal Agenda 21

Utarbetandet kommunal strategi kan med fördel kopplasav en medsamman
arbetet med lokal Agenda 21 handlingsplan infören sekelnästa deten av- -
slag FN konferens för miljö och utveckling i Riosom de Janeiros rekommende-
rade alla kommuner utarbeta. Arbetet skall innefattaatt samråd med lokalaett
organisationer och företag miljömål och miljöarbete i kommunen ochom sträva
efter uppnå samstämmighet.att En sådan medborgarna möjlighetprocess ger att
bli delaktiga i miljöarbetet. Genom lokalmer Agenda 21 kan kommunens
arbete också länkas med arbetet för ekologiskt hållbarsamman utveckling ien
andra kommuner, både i Sverige och internationellt.

lokaltEtt Agenda 21-arbete skall koppla ihop de lokala miljöproblemen, och
möjligheterna lösa dem, med deatt globala miljömål Rio-konferensen pekadesom

Programmen börut. arbetas fram tvärsektoriellt inom kommunen och i samråd
med kommunmedlemmarna. Vi frågor hur kommunenatt skall arbetaanser om
för skapa kretsloppatt och effektivare användning bören inaturresurser ståav
centrum.

För arbetet skall få tillräckligtatt djup och komma igång så snabbt densom
internationella tidtabellen kräver föreslår vi det skall skapas möjlighetatt fören
kommuner visst ekonomisktatt stöd från för utvecklingsarbetestaten i
anslutning till sitt arbete med lokal Agenda 21 under budgetåren 199394 och
199495. Vi föreslår 10 miljoner kronoratt år anslås till ändamålet. Viper anser
också det är angelägetatt kunskaper från detatt svenska deltagandet i Rio-
konferensen förs till kommunerna, liksomut centrala myndigheter bidraratt med
underlag för kommunernas arbete.

Information för ökat samarbete med allmänheten

förutsättningEn för det framtida miljöarbetetatt skall lyckas allmänhetenär att
har tillräckliga kunskaper hoten miljön och motiveradärmot bidra tillom denatt
omsvängning och det nytänkande behövs. Härigenom formas opinionsom en vars
styrka vilkenavgör prioritet miljöfrågorna får. Samtidigt dennaär opinion
avgörande för hur många blir beredda välja miljöanpassadatt livsstil.som en mer
Nya arbetssätt där kommunen samarbetar med kommunmedlemmarna för att
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bland bidra till miljöanpassade levnadsvanor bör enligt meningvårannat ettvara
viktigt inslag i det samlade miljöarbetet i kommun. För detta krävs atten
kommunen har kunskaper både den lokala miljön och hälsan och vadom om som
påverkar attityder och beteenden i miljöfrågor.

Miljöengagemang hänger faktorermed insikt miljöproble-samman som om
handlingsutrymme, självförtroende och kunskap. harKommunenmen, ansvar,
möjligheter människorsstärka miljöengagemang stimulerastora att attgenom
faktorerdessa sökaoch undanröja de hinder finns.som

få till stånd personligAtt kommunikation via de sociala nätverk människor
har det effektiva påverka beteenden, också massinformationär sättetmest att men
kan nödvändigt inslag i informationsstrategi. Kommunen har ocksåettvara en

skolundervisningen möjligheter sprida information miljö-stora attgenom om
problemen fåoch lärare och elever diskutera initiativoch till åtgärder.att att ta
Komplement till skolundervisningen, de finns 30-talnaturskolor i ettsom som nu
kommuner, värdefull iär sammanhanget.en resurs

informationsansvarKommunen bör enligt utredningen Därförtydligare.göras
föreslår nuvarande paragrafen4 i hälsoskyddslagen ändras detsåatt att
framgår det uppgift för kommunen informera miljönär den lokalaatt atten om
och de faktorer påverkar liksom miljöfaktorerden, påverkar hälsan.som om som

Uppföljning och utvärdering

Utredningen förespråkar det kommunala miljöarbetet i följsökad utsträckningatt
och utvärderas. Vi metoder bör utvecklas vidare ochnågrapresenterarupp som

användas.

Både för politiker, tjänstemän och allmänhet det Önskvärt kunnaär mätaatt
effektiviteten i kommunens miljöarbete. i förhållandeDetta gäller både till den
verksamheten utförs i andra kommuner i förhållandeoch till den verksamhetsom

tidigare bedrivit i den kommunen. Kommunförbundet har utveckatman egna en
modell för resultatsuppföljning kommunal verksamhet inom andra kommunalaav
verksamhetsområden. Vi denna modell i modifierad form bör användasattanser

inom kommunaladet miljöarbetet.även
Med förebild i det utvecklingsarbete bedrivs inom industrin harsom

miljörevision börjat användas inomockså kommunerna för dokumentera,att
fortlöpande följa och utvärdera miljöinsatserna. Miljöprojekt Sundsvall-Inomupp
Timrå har miljörevision utförts avlopps- avfallsanläggningar. vissaoch Iav
kommuner har miljörevision gjorts inom enstaka bolag eller delar verksam-av
hetsområden. kommunerInom några utvecklas miljörevision inom de kommunala
förvaltningarna.

Också revisioner där särskilt granskar miljöinsatser inom förman ramen en
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värdefullt för detVi detutvecklas.förvaltningsrevision håller på attatt voreanser
bliförvaltningsrevision kundemiljöinriktadsådansamlade miljöarbetet enom

skulleHärigenomrevisorer i kommunerna.uppgift förtroendevaldaför man
ipresenteradeformulerats,miljömåluppföljningar defåfortlöpande ensomav

miljörevi-liksomrevision,formfullmäktige. Vi föreslår dennatill attrapport av
kommunalahandi förstanäringslivetinriktning inomsion med avsomsamma

utvecklingsarbete med stödytterligareblir föremål föranläggningar,bolag och
forskningsanslag.Naturvårdsverketsmedel frånav

följa ochlämpligtmiljöbokslut sättvidare årligaVi är attettatt uppanser
ochföretagkommunmedlemmarna,tillmiljöarbetetkommunaladetavrapportera

politiker.kommunens

hälsoskyddetochmiljö-Organisation av

särskildskall hakommunerallatidigare ställt kravSpeciallagstiftning har på att
kommu-och med denhälsoskyddsnämnd.miljö- och Ibyggnadsnämnd och nya

organisation.sinfri beslutavarje kommunnallagen är att om egen
särskild miljö- och1992januari286 hade 1229 landets kommuner enav

miljö- ochsärskildde harredovisarhälsoskyddsnämnd. 170 kommuner att en
helt dominerandeförvaltningsärskildModellen med ärhälsoskyddsförvaltning.

45 000färrehar än37% de kommuneri kommuner, medanstörre somav
hälsoskydds-ochmiljö-innebärförvaltningsorganisationinvånare har attsomen

frågor.med andrahandläggs tillsammansfrågorna
olikautvärdering debedömning för tidigtenligt någongöraDet vårär att av

olika kommunermellan ärvalts. Skillnadernaorganisatoriska lösningar som
lämplig ilösningfinnssannolikt det ärdet inteockså så är attstora att somen

för miljö- ochtalarñnns skäländå detalla kommuner. Vi attatt somanser
kunskapstillämpningsområde.kunskaps- ochskall hållas ihophälsoskyddet som

möjlighettjänstemännen harorganiserasverksamheten bör såkommunalaDen att
hälsoskyddet behövermiljö- ochlokalavissa uppgifter.specialisera sig Detpåatt

diskussion, utbyteinternoch förnyasmöjlighet utvecklasockså ha att genom en
hållsverksamhetendiskussionkreativerfarenheter sådanEn attetc. gynnas avav

hälsoskyddetmiljö- och ärskäl till hållaYtterligare attattett sammansamman.
tillsynsorganisationen.vertikaladenorganisationen delden lokala är en av

tilldelaväljs, börorganisationvilkenkommunerna,Vi oavsettatt somanser
liksomutvecklingenprofessionellabevaka dentjänsteman uppgiften attnågon att

inom kommunen.hälsoskyddsintressenaföreträda miljö- ochexpertsom
nämndbestämdesutformadeskommunallagensamband medl attatt samma

tillsynen. Enligtoch förverksamhetför driftinte får ansvarig av envara
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utredningens enkät till kommunerna har ll kommuner i dag förvaltnings-en
organisation innebär den ansvarig för driftär verksamhetatt därsom som av
miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn också ansvarig förvaltningschef förär
denna tillsyn. Vi detta otillfredsställande.är Enligt utredningensatt meninganser
bör princip skilja drift- tillsynsansvarpå och tillämpas förvalt-att påsamma om
ningsnivå i den politiska organisationen. Vi har för framhållastannatsom att att
det politisktär eftersträva organisationett innebäratt drift- ochattansvar en som
tillsynsansvar inte utförs inom förvaltning, och förutsättter alltså någonattsamma
ytterligare lagstiftning inte skall behövas.

Kompetensutveckling inom miljö- och hälsoskyddet

Forskning och utveckling

Det lokala miljöarbetet enligtär uppfattningvår i behov ökat stödav genom
forskning och utvecklingsarbete. På forsknings-sätt är och utvecklings-samma
verksamhet inom flera områden i behov anknytningnärmare till den praktikav en

det lokala miljöarbetet innebär.som
Angelägna områden för forskning i betänkandet gäller blandtassom upp

miljömål och strategier förannat genomförandet målen kommunal nivå,påav
metoder för uppföljning och utvärdering kommunalt miljöarbeteav genom
miljörevision, miljöinriktad förvaltningsrevision och mil jöräkenskaper. Forskning

allmänhetens attityder och beteenden och strategier för stödjaom attom
miljöanpassade levnadsvanor andraär angelägna områden. Förnyelsearbete inom
tillsynen behöver också stöd forskning. miljötillsynenI har fleragenom
arbetssätt förutom inspektionsverksamhetgängse börjat användas. Bland dessa
kan tillnämnas stöd miljöanpassad verksamhet hos företagen t.ex.genom
branschträffar och lokala tillsynsråd och samarbete med företag igenom som
Kemikaliesvepet. finnsDet behov studier klarläggerstort hur framgångs-av som
rika dessa, liksom etablerade bedrivasätt tillsynattmer

detNär gäller utvecklingsarbete, både inom tillsynen och det samlade
miljöarbetet, pågår relativt omfattande verksamhet i landets kommuner. Deten

behövs framför alltär bättre former för kommunicera resultaten mellansom att
kommunerna. Ansvaret för detta liggamåste Naturvårdsverket.på Vi ocksåanser

det bör viktig uppgift föratt de centrala myndigheterna och länsstyrelsenvara en
följa och utvärdera det lokalaatt utvecklingsarbete bedrivs.upp som
Vi föreslår Naturvårdsverket tillsätteratt projektgrupp med uppgift atten

initiera och finansiera forskning kommunernas arbete för god livsmiljö ochom en
långsiktigt hållbar utveckling. Utredningen föreslår också Naturvårdsver-en att
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kets forskningsanslag i ökad utsträckning skall till forskning lokaltanvändas om
utvecldingsarbete, forskningsnämndNaturvårdsverkets utökas medsamt att en
ledamot förankringmed i kommunalt miljö- hälsoskyddsarbete.och

Utbildning

Forskning stöd samordning utvecklingsarbeteoch viktiga åtgärder förärsamt av
få till fortgåendestånd kompetensutveckling inom miljö- hälsoskyddet.ochatt en

viktig faktorEn kvalificerad utbildning.ärannan
Miljö- och hälsoskyddsinspektören generalist mycketmed brettär etten

kompetensområde. Samtidigt har eller myndighetsuppgifterhan hon inom miljö--
och hälsoskyddstillsynen ställer speciella särskiltkrav, rättssäkersom ur
hetssynpunkt. Vi vill starkt betona vikten i framtiden finnsdetattav em
utbildning behandlar hela miljö- och hälsoskyddsområdet ochsom som ger
kompetens bedriva tillsyn. lämpligaste dettaDet sättet äratt att garantera attt
yrkesexamen för miljö- och hälsoskyddsinspektörer införs under den nya
högskolelagstiftningens examensordning. Vi finnsockså det behovattanser av

förlänga inspektörsutbildningen fjärdemed vidare angelägetär. Det äratt ett attt
forskningsverksamhet, framför allt inspektionsmetodik och miljö- ochien om

hälsoskyddstillsynen i övrigt, byggs i anslutning till utbildningen.upp
Flera andra yrkesgrupper miljö- och hälsoskyddsinspektörer behöverän

anlitaspraktiken för utföra inspektioner tillsynsuppgifter.och för andra Dettatt
emellertid bara miljö- och hälsoskyddsinspektör sin utbildningär i fåtttsom

kunskaper för fullgöra själva inspektionsverksamheten. Vi utbildningatt attanser
myndighetsutövningen och rollen inspektör inom miljö- och hälsoskyddettom som

bör finnas tillgänglig för från andra utbildningsområden,även personer sonn
exempelvis biologer, civilingenjörer kemister.och skulle lämpligtDet atttvara
koncentrera sådana utbildningsmoment till sammanhållen period, ävemen som

sigvänder till med akademisk bakgrund. förslagOm vårtpersoner annan om1
yrkesexamen för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och utbildningen förlängasatt
med fjärde genomförs, skulle denna utbildningenär del kunna koncentreraasett av
till det fjärde året.
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1 Utredningens uppdrag
och arbete

1 1 Direktiven
.

Regeringen bemyndigade den 21 1991 chefen för dåvarande miljödeparte-mars
tillkalla särskild utredare med uppgift utreda kommunernasmentet att atten

miljöarbete. utredningens direktiv dir 199120, bilaga framhållsl 1 attse
kommunernas har viktig i förbättra miljön. Miljö- ochroll arbetet med atten
hälsoskyddsnämndernas tillsynsuppgifter har ökat under de åren.senaste
Samtidigt innebär övergripnade för samhällsbyggandetkommunernas attansvar

andra kommunala viktiga uppgifter miljöområdet.nämnder haräven på
direktiven betonas kommunallagen fåttI kommunerna denatt engenom nya
frihetökad organisera sitt arbete, bland bestämma vilkarättatt annat attgenom

nämnder skall finnas s.k. specialreglerade områdena, denpå de attsom men
frihetenökade inte innebär nationella mål statliga föreskrifter fårelleratt

åsidosättas.

Utredningens varit utredninguppdrag har samlad vad dengöraatt en en av
riksdagen fastlagda miljöpolitiken inneburit för vidkommandekommunernasav

vilketoch det kommunala tillsyns- miljöarbetet övrigt förstärkas.på och i kansätt
skulle enligt direktiven innebäraDetta att

kartlägga den kommunala tillsynens organisationkostnader, ochresurser,-
inriktning bakgrund de förändringar i miljölagstiftningenskettmot av som
under de åren,senaste
uppmärksamma kommunernas roll tillsynsmyndighet i förhållande till desom-
övriga uppgifter kommunerna har miljöområdet,påsom
analysera behovet kompetensutveckling för de anställda, hur detsamtav-

tillsynsarbetetkommunala kan effektiviseras,
utvärdera kommunernas förebyggande hälso- miljöverksamhet i vidoch-

ibemärkelse,

del de erfarenheter vunnits inom för regionala miljödele-deta av som ramen-
gationernas arbeten,

lyfta fram goda exempel organisationsformerpå och andra åtgärder som-
möjliggör hälso- och miljöfrågorna tidigt stadium vidbeaktas påatt ett
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för miljön.beredningen beslut har konsekvensersomav

Efter miljö-regeringsslciftet diskuterades med företrädare för och naturresurse-
departementet precisering vida direktiven för utredningemsden gaven av ram
arbete. utredningen skall framátsyftande, och visa huirDet poängterades att vara
kommunerna i framtiden för långsiktigt hållbar utveckling.arbeta Sormmåste en

miljöuppgifter har, vilkzabakgrund bör den beskriva vilka kommunenen
organisationsformer finns för olika uppgifterna, kartläggzasköta de samtattsom
kostnader tillgängliga för framför allt tillsynen. Med sikteoch páåresurser
framtiden och problemlösningar inormbör den beskriva goda exempel medelpå

miljökonsekc-olika delar miljöarbetet. Områden betonades bland annatav som var
vensbeskrivningar miljörevision i aktivt stödjaoch det lokala arbetet, att em

tillämpning interr-miljöanpassad livsstil hos kommunmedlemmarna, lokal av
möjligheternationella nationella och regionala mål,överenskommelser, attt

regionalsamarbeta framgångsrikt inom mellan lokal och niwåkommunen samt
olikaoch mellan kommuner.

.21 Utredningsarbetet

egentliga utredningsarbetet påbörjades hösten 1991, med kartläggningDet aw
miljöarbete.organisation och inriktning kommunernas Underlag haarresurser, av

inhämtats hälsoskyddsnämnderenkät till samtliga miljö- och sormgenom en
genomfördes i samarbete besvarades 274 kommuner mecdmed SCB. Den av
tillsammans 8,4 miljoner invånare.

Därefter har de kommunala miljöuppgifterna beskrivits. Statskontoret haar

medverkat i arbetet utredningsunderlag, vilka bygger intervjueermed påtvåtre av
med miljö- och hälsoskyddschefer i län.och länsstyrelserepresentanter Einsex

miljöarbetet i frågabehandlar länsstyrelsens roll i det samladerapport orm
kontakter med kommunerna, informationsutbyte, samarbete, kontakter meed
allmänheten, tillsyn, bevakning i fysisk planeringg,hälsa och säkerhetav
rapportering effektermaoch verksamhetsuppföljning. behandlarEn rapportannan
hos kommunerna olika tillsynsavgifterr.de för tillstånds- ochsystemenav

publiceras bilaga 7 och 8. samarbete med StatskontoretRapporterna I occhsom
telefoninterw-IMU-Testologen har vidare urval miljö- och hälsoskyddscheferett

juats angående det samlade miljöarbetet i kommunerna.

Utredningen har förslag tillsynsarbetetutarbetat hur det kommunala occhom
miljöarbetet för övrigt förstärkas förbättratkan bland fråånstödannatgenom
statliga myndigheter, beskrivit möjligheter och metoder för ytterligarresamt
kommunala insatser i förarbetet hållbar utveckling och långsiktigt gooden en
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livsmiljö.
social-, jordbruks- ochmiljö-,från länsstyrelser,Sakkunniga kommuner,

Kemikalieinspektionen, SvenskaNaturvårdsverket, Boverket,civildepartementet,
deltagithälsoskyddstjänstemannaförbundet harKommunförbundet och Miljö- och

i utredningsarbetet.
miljö- hälsoskydds-kommunala ochhaft fortlöpande kontakt medVi har

ochsamlade miljöarbetetomfattande material detförvaltningar och erhållit om
utredningsarbetet.värdefulla synpunkter på

erfarenhetmed långtillsynsfrågor beståendereferensgrupp förEn personerav
till utredningen.har varit knutenmiljö- och hälsoskyddsarbeteav

forskningvrágorhaft med Utredningen inomVi har vidare kontakter vissaom
miljöskyddslagstzfningen och Ut-miljöområdet, Kommittén översyn avom

utfall medmiljöfarligtutreda frågormed uppdragredningen vissa samtatt om
Lokaldemokratikommittén.

utredningenuppdragtagits framrad underlagsrapporter har påEn av
i Växjö, harinstitutionen, HögskolanSamhällsvetenskapligaAngelöw,Bosse

6.miljöengagemang. Bilagaoch individersutarbetat Kommunerrapporten
lokala utsläppensLuftvårdsforskning har belyst deInstitutet för ochVatten-

Bilaga 9.inom föroreningsområden.betydelse några
Stockholm,rislcforskning, HandelshögskolanSjöberg, förCentrumLennart

riskinformation och miljöengagemang.utarbetat underlagsrapporthar en om
universitet,institutionen, Göteborgsfl., StatsvetenskapligaJohan Ahlgren m.

Rollcon-undersökningar sammanställtutifrån tidigareanalyshar rapportenen av
undersökningdata frånkontakter, riskuppfattningar,flikter, några aven

kommuner.miljöcheferna Sverigesi
universitetHjem,i med professor UmeåUtredningen har samarbete Benny

Högskolan iSamhällsvetenskapliga institutet vid Här-ñl.dr. Bostedt,och Göran
ochuppgifterforskningsprojektnösandSundsvall, initierat Kommunernasett

miljöarbete.ofensivtmöjligheter förmiljöpolitiken. Hinder ochroller inom ett
tillenkäterpolitiker och företagintervjuer tjänstemän,ingår meddettaI samt

de hanteras.betydelse och hurföretag miljöfrågornasallmänheten och till om
Högskolanpublicerasredovisning resultaten kommerAnalys och att genomav

i SundsvallHärnösand.
utvecklingsarbetenpågåendeKommunförbundetstagit delVi har av

verksamheterresultatuppföljning kommunalablandbeträffande samtannat omav
upphandling.miljövänlig kommunal

ochmaterial bland hälso-erhållitsNaturvårdsverket harFrån annatom
medmaterial utvecklingsarbetemiljöövervakning. erhållitsBoverket harFrån om

miljöpool .
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2 kolerabekämpningFrån

till hållbar utveckling

kapitlet1 vi kort bakgrund till hur kommunernas för hälso-ger en ansvar
skydd fram i slutet 1800-talet och blev plattform förväxte även ettav en
bredare miljöarbete. viktiga i miljöskyddetsNågra händelser och tendenser
utveckling Avslutningsvis kort presentation begreppettas upp. ges en av
hållbar utveckling, utgångspunkt för diskussionensom en om
kommunernas framtida miljöarbete.

2.1 kommunala hälsoskyddets framväxtDet

frisk befolkning längeEn har sedan förutsättning för samhälletssetts som en
utveckling, och åtgärder för skydda innanl hälsan vidtogs därför långt det fannsatt

l vetenskapligt kunnande ohälsans orsaker. 1500-taletRedan från ñnnsett t.ex.om
l statliga föreskrifter förhindraför spridningen smittsamma sjukdomar. Påatt av

det lokala planet fick kyrkorådet och sedan sockenstämman tidigt hälsovårdande
uppgifter sköta smittkoppsympning och barnmorskor.att antasom

emellertid den höga dödligheten i tidigaDet det 1800-talets städer, ochvar
framför allt skräcken för kolerans häijningar, ñck myndigheterna attsom
föranstalta förbredare lokalt hälsoskydd.ettom ansvar

Bakgrunden till dödlighetenden höga i städerna bedrövlig sanitärvar en
standard infektionssjukdomarna fäste, liksomtacksamt trångboddhetettsom gav
och okunskap. bemästradeMan inte problemen uppstod för den tiden,när,som

mängder människor begränsat Ordnadsamlades på renhållningstora ett utrymme.
saknades. låg enskilda medborgarna sköttes oftaAnsvaret på de och dåligt.
Spillvatten samlades gårdarna eller Latrinpå kundepå tömmasut gatorna.rann
i vattendrag också vattentäkter.användessom som

När häftig koleraepidemi kontinenten känd 1831blev lät Sund-påen
hetskollegiet föregångaren Socialstyrelsentill nuvarande inrätta särskilda- -
sundhetsnämnder i städerna. 1834 drabbades Sverige. Epidemin dödade var
tionde göteborgare sjätte jönköpingsbo,och och de nyinrättade sund-var
hetskommittéema kunde förmodligen inte mycket för hejda den.göra att
Epidemibekämpningen kom dock utvecklas till bredare hälsovärdandeatt ett
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långtgåendestadsmyndigheternassvenskai deinslagetförstablev detocharbete
området.påansvar

omvandlades tillSundhetsnämndernahälsovårdsstadgan.första1874 kom den
uppgifterderas påi städerna, medanobligatoriskaoch blevhälsovårdsnämnder

anvisningar deochkommunalnämnden. rådDeskötaskundelandsbygden omav
hälsotillståndetinverkar det allmännamenligt påomständigheterviktigaste som

vidsträckt område.uppgifter inomnämndernai stadganmeddelades ettgavsom
tillgångbristandemänniskor vistas,däromgivningarochluft ifriskBrist på rum

Tillnågra.otjänlig födaellerotillräckligtjänligtochpå vatten, vargott
osedlighetdrycker,starkamissbrukingripaocksåhördeuppgifterna motatt av

invånarna.blandsnygghetellerrenlighetförsummadoch
förgenombrottetmedhängdetillkomstHälsovårdsstadgans en nysamman

började ocksåtidenVid denl800-talet.halvanandraideologi underhygienisk av
förbättringar.hygieniskaför snabbaochkunskaperbakteriologin argumentnyage

bredaskulle görasljus och rymd;samtidigt sol,hylladeStadsplaneidealen gatorna
rymliga.bostäderochavfall,ochfrånbefriasoch smuts vara
avloppsledningar i mångaochdrogsföljdedecennierUnder de vatten-som

70. Hälso-i30städer åriavloppssystem1870 fannsstäder. tre senare-
blandliksom tilldetta,tillstarkt annatbidrogverksamhet attvårdsnämndernas

börjadesåldeskvaliteten påochhyrdes matvarori bostäderhygienen ut somsom
kontrolleras

.
sjönk1800-ta1etslutetbefolkningsstatistiken. Iivisade sigResultaten av

Sanitäralandsbygden. Denpåsnabbarebetydligt äni städernadödligheten
orsaken.främstavarit denharevolutionen anses

i daguppgifter inom områdenhadehälsovårdsnämndemakommunalaDe som
arbetsmiljölagenlivsmedelslagen,miljöskyddslagen,hälsoskyddslagen,täcks av

kroppssjuk-barnmorskeväsendet och delardessutomsmittskyddslagen. Dåoch av
början sekletihälsovårdenprimärkommunernasvården av enansvar, varvar

samlade verksamhet.kommunensomfattande del av
olägenhetsanitärbegreppetinfördeshälsovårdsstadga1919Med års som

förhållanden därpåtidigare benämningarradsammanfattning av enen
ingripa.bordehälsovårdsnämnden

underundanröjdes slutetnärmiljöndenföljdtillhälsohoten yttreDe största av
det gällde1900-talet. Bristerna närdelenförstaoch denl800-talet avav

1930-allt underFramförtill med.komma rättatidlängrebostadsmiljön atttog
sambandetsågochfolkhälsoproblemtuberkulosentalet, stortnär ett manvar

bostadshygienenhärjningar, blevoch sjukdomensboendeförhållandenamellan en
hälsovårdsnämnder.förhuvuduppgiftema mångaav

alltoch blevoftaomarbetadeslivsmedelshygienKommunala stadgor merom
förvarings-livsmedelsteknik,tilltro till bättrestarkfannsdetaljerade. Det atten
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metoder och den allmänna välfärdsutvecklingen skulle undanröja riskerna.
Livsmedelshygienen fick dock aktualitet bland epidemiannatny genom en av
paratyfus i början 1950-talet. Smittan spreds korv salufördes i helaav genom som
landet. Genom denna och några andra epidemier blev det uppenbart denatt
begynnande storskaligheten inom livsmedelshanteringen också innebar att
livsmedelsburna epidemier snabbt kunde sprida sig områdenöver och tillstora

människor.många

2.2 Miljöskyddets framväxt

Industrierna byggdes i snabb takt kring sekelskiftet kunde innebärasom upp nya
och kännbara olägenheter för dem bodde eller vistades i närheten.som

innanLångt lagregler infördes miljöskäl fanns det möjligheter förav grannar
till fastigheter orsakade problem sigvända till domstol enligt grannelags-attsom
rättsliga principer. Hälsovårdsstadgan också myndigheter i städer ochgav

hantverkkommuner möjlighet ingripa vissa hälsorisker från och industri.att mot
handladeDet i första hand olägenheter störande buller, rök, damm ochom som

ånga. För anläggning rad angivna industrier infördes också anmälnings-av en
plikt. Något syfte skydda miljön i sig fanns dock inte.att

Industrierna utspridda i landet och låg vidmånga vattendrag. Attvar vattnen
påverkades och fisket i vissa fall kunde försämras drastiskt grundatt på av
utsläpp uppenbart. Diskussioner ifall vattendragen skulle användasvar om som
vattentäkter, för bad fiske,och eller industriernas avlopp leddemottagaresom av
till riksdagen 1907 tillsatte Dikningslagskommittén.att Dess omfattande förslag
till lagstiftning både och luftföroreningar, liksom samlat kon-vatten-om ett
cessionssystem tillståndför och tillsyn förorenandeöver anläggningar dockmötte
så starkt regeringenmotstånd lade det till handlingarna.att

Förutom de industriernas utsläpp fick vattendragen allt störreta emotnya
mängder avloppsvatten från städernas hushåll. De avloppsledningar snabbtsom
byggdes försågs i aldrig med reningsanordningar,ut någrastort ñcksett utan
rinna direkt i vattendrag.närmaste de företrädareFör förut hälsovård och teknik

dominerade debatten kring sekelskiftet hade viktigadet varit förbättrasom att
hygienen i städerna. Förespråkarna för vattenklosetter hade också tilltro tillstor
vattendragens förmåga till självrening. Det visade sig detta intesnart att
stämde, ironisktoch kom tidigadet hälsoskyddets insatser alltså bidra tillattnog

det moderna samhällets förstaett tydliga miljöproblem.av
Lagstiftning skydd vattenförorening infördes i början 1940-talet,motom av

lagar luftförorening först miljöskyddslagen. De problemom genom som
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utspädningochskorstenarmed högalängeorsakadeindustrins rökgaser möttes

föroreningarna.av

Naturvården2.3

utvecklatsiharmiljöarbete,samhälletsockså till stort setthörNaturvården men
blandvaritsyfte harhälsoskyddet. Dessmiljö- och attoberoende genomenaav

förvärdefullskyddanationalparkerbildande naturfridlysning ochannat av
varitharfram görasyfte växt attpåverkan. Ettmänniskans annat senaresom

naturvärden.socialamöjligt dentillgänglig för så månganaturen som -
drevseklet påi börjanvetenskapsmänfrämstSverige detI avsomvar

forskningen.förområdenvissasäkrafrämsta måloch derasnaturskyddet, attvar
1909 stiftade vårariksdagentillnaturskyddskommitté leddefrånFörslag atten

och dennaturminnesmärkenskyddaavsågnaturvårdslagar.första Den attena
nationalparker.områdenskyddamöjligtdet störreandra gjorde att som

socialadenblandnaturvårdslagen,nuvarande annat1964 tillkom den gavsom
begreppetinfördeochplats naturreservat.naturvärden större

betänkandet.inaturvärdenegentligainte denVi behandlar

märkesår2.4 Några

Sverige. Dåimiljöfrågornaförgenombrottledde till1963händelserNågra ett
flerabekräftadeornitologersvenska, attbok påRachel Tyst vårkom Carsons

kundeanalyserveterinärmedicinska anstaltensutrotning ochfågelarter näravar
trolig orsak.bekämpningsmedel Deandrakvicksilver ochpeka ensomut

kvicksilvervisadeblanddebatt,intensivföljde attannatårennärmaste somen
matbord.vårakunde hamna påfiskfasaner ochviamänniskan släppt utsom

uppgift blevförstanaturvårdsverk,Statens att1967 bildades storavars
reglerar underMiljöskyddslagen,lagstiftning.förgrundernautarbeta somen ny

riksdagenkan tillåtas,verksamhetermiljöfarligaförutsättningarna antogsvilka av
Koncessionsnämndenmyndighet,centralmellanfördelades1969. Ansvaret nyen

med dennai och laglänsstyrelserna. FörstochNaturvårdsverketmiljöskydd,för
miljöfarligaregleralagspråket. Lagensmiljö i sättinfördes ordet att

Dikningslagskommittén hademed vadlikheterövrigtförverksamheter har stora
föreslagit 50 tidigare.år

föroreningar genomgåendehade utsläpp1960-talettill slutetFram avav
medvetenhetentidvid dennaFörsurningen ökadelokala problem.betraktats som
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luftföroreningar kan spridas mycket långt. slutsatsernaatt blev utspäd-om att
ning inte kan långsiktignågon lösning, och omfattande internationelltatt ettvara
samarbete kring miljöfrågorna nödvändigt.är

milstolpeEn för detta samarbete blev konferensFNzs människans miljöom
i Stockholm 1972. Konferensens deklaration fastslog regeringarna haratt ett
uttryckligt för skydda och förbättra miljön till för både nuvarandeattansvar gagn
och kommande generationer. Enligt princip i deklarationen åligger det ocksåen
varje land till verksamheter inom landet inte orsakar miljöskadoratt i andraattse
länder. Genom konferensen började uppbyggnaden med uppgift attav organ
utveckla det internationella miljösamarbetet.

Under 1970- l980-talenoch inriktades miljöarbetet minskapå utsläppenatt
från punktkällor. Det arbetet har också varit framgångsrikt.stora mycket

De decennierna har Sveriges självständighet miljöområdetpå krympt.senaste
utländskaDe källornas andel miljöbelastningen har ökat. Sverige påverkasav av

nedfall från punktutsläpp trafikoch i andra europeiskastora länder. Miljö-
påverkan härrör i allt högre grad också från produkter, används och såsom
småningom blir avfall. Lagen kemiska produkter, tillkom 1985, har ökatom som
möjligheterna till förebyggande miljöarbete.

Samtidigt lagar stiftats och i vissa fall helt statliga skapatssom nya nya organ
för arbetet med miljöfrågorna nationellt och internationellt har också- -
kommunerna fått uppgifter.nya

2.5 Mot hållbar utvecklingen

Vi har här, mycket kortfattat, skisserat hur det kommunala hälsoskyddet växte
fram under slutet 1800-talet, och breddats till omfatta de miljöfrågorattav senare

blivit akuta under de decennierna.senastesom
Som utgångspunkt för de redovisningar och förslag kommunernasen om

miljöarbete följer vill också sammanfatta huvudtankarnanågra isom av
Vår framtid, kommissionrapporten FNs för miljö ochgemensamma som

utveckling den s.k. Brundtlandkommissionen lämnade 1987. Kommissionens- -
begrepp hållbar utveckling sustainable development har i mångaanammats
internationella överenskommelser, bland i Agenda 21, den omfattandeannat
handlingsplan siktemed århundradepå nästa vid FNs världs-antogssom
konferens miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Begreppet hållbarom
utveckling och andra från Brundtlandkommisssionen kan enligtteser utredningens
uppfattning också för diskussionen de svenska kommunernasge en ram om
framtida miljöarbete.
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människorBrundtlandkommissionens ärutgångspunkt för attEn resonemang
tiderskillnad mellan gångnaavgörandeingripit i ekosystemen. Entider hari alla

Tidigare hadei ingreppen.omfattningenochemellertidtidoch vår är tempot
de skeddeförändringarna, eftersomtillsigmöjlighetergoda attsystemen anpassa
i dagmänniskoringrepp görjorden.delar Debegränsadeochlångsamt på av

livsuppehållandedeochandradrastisktmycket sätthotar arterpå ett mer
systemen.

utvecklingBrundtlandkommissionenenligtutvecklinghållbar ärEn somen
framtidamöjligheterna mötabegränsai dagmänniskors behov attmöter utan att

ekologiskaochekonomiskautvecklinghållbar måstebehov.generationers I en
organisationsformerattityder, mål ochkräversamordnas.överväganden Detta att

förändras.alla nivåerpå
framtid, frånenligt Våri miljöpolitiken utgår,Ett synsätt gemensamma

utveck-industriellaskador. Denförebyggafrånmiljöeffekterna, attannatett
bygger pådenna,fram påmiljökontrollden växtlingen, och ett svarsomsom

ställas iarbetetförebyggandedeti stället centrum.första Nu måstedet synsättet.
offentligaföretag,allatidigare ochinkommaMiljöskyddet måste organ,-

för det. Inommed och t.ex.människorenskilda måste ansvarettavara-
det intejordbrukspolitik räckerellerenergiförsörjning attpolitik,ekonomisk

inte hellerräckeri efterhand. Detverksamheterställer kravmiljömyndigheter på
endabefogenheter. Deinformation eller störrefår tidigaremyndigheterdessaatt

dehållbart sätt äranvänds påtillgrunden kan vårai ettatt resursersesom
dem.förvaltarsamhälletisektorer som

harallauppgift förutvecklinghållbar ärtill ståndAtt organ somenen
isektorerMyndigheter ochpolitik.ekonomisksamhällsplanering ochhand om

bådehållbardriverdeverksamhet ärdenförskallsamhället attansvara
skattesystem,förverkligas måsteskallekologiskt. dettaekonomiskt och För att
miljömålen.tillochanvändasinstitutionellalagstiftning, anpassasramar o.s.v.

Ändå Brundtlandkommis-enligtmiljömyndigheterna,särskildabehöver de
fårföroreningarnabekämpa deuppgiftenstärkas.i framtiden Förutomsionen, att

myndighetertill deoch rådhjälpbetydelsefull roll ioch att somgeen ny
sektorsverksamheter.för ekonomi ochansvarar

bedrivaför kommunernautmaningenperspektiv blir att ettMed detta
drivkraftmyndighetsutövning och äreffektivinnebärbådemiljöarbete enensom

utveckling.till hållbarövergångi hela kommunens en
förbättringarnasanitäraavgörandehälsoskyddet och deLiksom det lokala

för hälsa,folkligtstödgenomfördes medsekelskiftetkring ett engagemangav
stödja sigi påmiljöarbete dagsamhälletsbildning, kannykterhet och ett

miljön blandglobaladenlokala ochför både denomfattande engagemang
befolkningen.
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3 Kommunerna och det

samlade miljöarbetet

kapitletI beskriver vi kommunernas arbete med miljöfrågor utanför myn-
dighetsansvaret enligt miljö- och hälsoskyddslagarna.

Centrala och regionala myndigheters uppgifter berör det samladesom
kommunala miljöarbetet redovisas kortfattat och kommunens uppgifter
beskrivs utifrån uppdelning olikapå ansvarsområden planering, in-en
formation, utbildning, drift, för och tjänster tillsyn.samtansvar varor

avsnittEtt behandlar miljöfrågornas placering i den kommunala organisa-
tionen, sammanslagning nämnder, samordning och ansvarsfördelning förav
det samlade miljöarbetet och för myndighetsutövningen.

avsnittetI dagens situation redovisar vi resultat utredningensom av
undersökningar. visarDe bland 60% de tillfrågade kommuner-annat att av

har plan eller för det samlade miljöarbetet. praktisktI allana program taget
kommuner deltar miljö- och hälsoskyddet i den fysiska planeringen. vilkenI
grad miljöaspekterna sedan blir tillgodosedda varierar.

Vårt arbete visar nationella miljömål har initieratatt arbete i flertaletett
kommunerna det gäller skyddnär ozonskiktet, medan miljömålenav påav

flera andra områden förefaller ha litet genomslag i kommunerna.att
I kapitlet belyser vidare den omfattande samverkan förekommersom

mellan kommunerna erfarenheter från miljöprojekten isamt Göteborg och
Sundsvall-Timrå.

3.1 Utredningens underlag

Vi bygger beskrivningen kommunernas samlade miljöarbete huvudsakligenav
följandepå underlag
Enkät rörande kommunernas arbete för god livsmiljö. Skriftlig enkät tillen
samtliga 286 kommuner i april-maj 1992, bearbetats SCB, refererassom av
nedan utredningens enkät. Frågeformuläret publicerat bilaga 10som som
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i betänkandet.
Telefonintervjuerhälsoskyddsarbete.ochmiliö-planeringKommunernas av
i 60 kommuner,motsvarandeellerhälsoskyddschefermiljö- ochmed

nedan kalladStatskontoret,med stödmaj 1992 IMUgenomförd i avav
planering.Kommunernas

medavseende kontakternamiljöarbetetsamladeroll detLänsstyrelsens i
13länsstyrelser ochintervjuer vidbyggd påRapportkommunerna. sex

Statskontoretutförda på1992,januari-marsilänikommuner avsamma
Publiceradmiljöarbetet.samladekalladnedan Detuppdrag,utredningens

bilaga 7.som
tillsynsav-tillstánds- ochförde olikakommunernaEjedemo hos systemenav

och kommunerlänsstyrelsermedintervjuerbyggd pågifter. Rapport samma
PubliceradAvgiftssystem.kalladnedanför somrapporten ovan,som

8.bilaga
enkät tillbyggd påriskuppfattningar. Rapportkontakter,Rollkonflikter, en

i 18intervjuer1991 ochi landet vårenhälsoskyddschefemamiljö- och
Universitet.Göteborgsutredningenbearbetad förkommuner,västsvenska av

lokaltochregionaltCentralt,3.2 ansvar

1980-talet,under växtfrämstmiljöområdet har,uppgifter påKommunernas som
nivå.till lokaldecentraliseratsverksamheteroffentligaföljd attaven

Kemikalie-Naturvårdsverket,mellanfördelattillsynsansvaretCentralt är
Strålskyddsinstitutet.ochSocialstyrelsenLivsmedelsverket,inspektionen,

myndigheter.antalmellandelatsnivåcentralhar på stortSektorsansvaret ettupp
ochKonsumentverket Jord-Skolverket,Vägverket,viktigarede ärNågra av

bruksverket.
särställning. VerketNaturvårdsverketmyndigheterna harcentraladeBland en
miljövårdsarbetetpådrivande isamlande ochinstruktionsinenligtskall vara -

säkerställa godsyfta tillarbete skallVerketsinternationellt.nationellt och att en
mångfald.biologiskmiljö och

myndigheterlokalaochregionalaförhållande tilliskallNaturvårdsverket
miljöarbetet. Verketuppföljning isamordning ochvägledning,mål,arbeta med

miljöövervakningmiljöforskningkunskaperspridaskall också samt genomom
miljötillståndet.och belysafram uppgifterta om

kemikaliefrågor ochsamordningförKemikalieinspektionen har avansvar
myndigheter.och lokalastödja regionalablandskall annat

har skapatreglerdetaljeradehjälpstyrningen medtraditionella statligaDen av
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regelsystem blivit svåröverskådligt, och bland lett till iblandett detannat attsom
möjligt för kommunenär tillämpa olika, inbördes inte samordnade för-att

fattningar ochpå problem. En följd deett är att sammantagnasamma annan
effekterna blivit kostnadsdrivande och lett till dålig lagefterlevnad. kommaFör att
till med dessarätta problem liksom för möjligheter till decentraliseratatt ettge
beslutsfattande har i allt utsträckningstörre till hjälpövergått medstaten att styra

ramlagar.av
regionalPå nivå har länsstyrelsen samordningsansvar för frågor rörett som

arbetet för god livsmiljö. länsstyrelsensI uppgifter ingår med beaktandeatten
fastställda nationella mål verka för statlig, kommunal och landstingskom-av att

munal verksamhet läneti samordnas och efter de övergripande miljö-anpassas
och regionalpolitiska målen kravet långsiktigt, god hushållningpå medsamt en
naturresurserna länsstyrelseinstruktionen 2 paragrafen. Länsstyrelsen skall

följaockså och insatserutvärdera inom olika samhällssektorer.upp
Länsstyrelsen regionalt, myndighet inte harnär blandansvaret,svarar annan

för frågor hälsoskyddet, livsmedelskontrollen, plan- och byggnadsvå-annat om
sendet, djurskyddet, naturvärden, miljöskyddet och hushållningen med naturresur-

serna.
Under 1992 gjordes fördjupad verksamhetsprövning länsstyrelserna.en av

Arbetet för god livsmiljö områden särskilt beskrevs. Enligtett treen var av som
regeringens bedömning Bilaga 14 till budgetpropositionen, 199293100prop.
ligger tyngdpunkten i länsstyrelsemas arbete i myndighetsutövningen håller,men
till följd decentralisering beslutsansvar till kommunerna, successivt påav attav
förändras aktiv rådgivning och kunskapsförmedling. Omställningenmot har
kommit olika långt länsstyrelserna.på slutsatserNågra prövningen är attav
länsstyrelserna i framtiden skall utveckla dialogen med statliga myndigheter och
kommunerna, verka för olika miljöpolitiska instrument utvecklas hosatt
kommunerna och i samverkan med övriga aktörer utveckla de regionala
miljöanalyserna till regionalt handlingsprogram för miljövården.ett

Landstingets uppgifter i förhållande till kommunens miljöarbete frånutgår
hälso- sjukvårdslagen.och denna framgårI landstinget har föratt ett attansvar
söka fastställa hur faktorer i den miljön inverkar befolkningenspåyttre
hälsotillstånd. Landstinget har möjligheter sammanställa och analyseraatt
uppgifter tänkbara orsaker till ohälsa kommer fram i vårdarbetet.om som
Landstinget har också viktig funktion i biträda kommunen med miljömedi-atten
cinsk sakkunskap.

Lokalt har kommunen det samlade för åstadkomma godansvaret att en
livsmiljö. liggerYtterst detta kommunens fullmäktige.på På motsvarandeansvar
sätt Naturvårdsverket har samordande den nationellapå nivånett harsom ansvar
miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt hälsoskyddslagen denpå lokala nivån

213-0212
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och hälsoskyddsnämnden,uppgifter vidare Miljö-tilldelats övergripandevissa se
sträcker sig det områdemärka dettaavsnitt 3.4.4. utöverDet är att att ansvar

i övrigt reglerar.hälsoskyddslagensom
förvaltningsuppgifter decentrali-iutvecklingstendens kommunernaEn är att

medförmöjligt. denför dem berörs Dettautföras så nära attatt som somseras
organisationen tidinom den kommunala sedantidigare detaljregleringen också en

målstyrning.tillbaka är på väg ersättasatt av
följder.sektoriseringenverksamhet har också InomFör kommunernas stora

samhällssektorermellan olikaflera sammanvägning åtgärderområden sker en av
först det möjligtnivån. innebär det därförst den lokala Det ärpå är attatt

för miljön.från ekonomisk synvinkel ochöverblicka effekterna bådede samlade
ställning i för god livsmiljö.förstärker ytterligare arbetetkommunernasDetta en

inom kommunen3.3 Ansvarsområden

paragraf förverkligas svenska folkstyrelsenEnligt regeringsformens första den
kompetensbe-grundläggandebland kommunal självstyrelse. Denannat genom

fårsjälv ha handinnebär kommunstämmelsen enligt kommunallagen att omen
anknytning till kommunensallmänt intresse harsådana angelägenheter av som

handhasinte skallförutsättning åtgärdenområde eller deras medlemmar. En är att
landsting ellerenbart kommun, någonstaten, annan.annanav

olika för-speciallagar förhar vidgatskommunala kompetensenDen genom
hälsoskyddet,inomutvidgning uppgiftervaltningsgrenar. Exempel sådanpå är

räddningstjänsten och skolväsendet.
principerkommunalrättsligahandingsfrihet begränsasKommunernas somav

lik-självkostnadsprincipen, kommunalabildats praxis. Hit hör dentidigare genom
objektivitetsprincipen, lokaliseringsprincipen principenställdhetsprincipen, samt

negativa för kommunmedlem.förbud retroaktiva beslut någonärmotom som
övergripande miljöpolitiska beslut,enligt riksdagensKommunerna har, ett

resurshushållning i sina verksamhetsom-miljöhänsyn och allauppdrag föraatt
förordningar specifika uppgifterantal och pekar iråden. lagarEtt utstort mer

detskillnader mellan olika områdenmiljöarbetet, det råder när gällerstoramen

framgår, miljö-inget ordet och hälsoskydds-Vi i betänkandet, däranvänder annat
hälsoskyddslörvaltning, miljö-på miljö-nämnd och motsvarande sätt och och

för miljö- hälsoskydds-hälsoskyddschef 0.s.v den kommunala nämnd ochsom svararom
frågorna, uppgifter nämndenför-även detta är samordnat med andra elleransvar omom
valtningen har ett annat namn.
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hur tydligt bindandeoch uttryckts. Så exempelvis tillsynsansvaretäransvaret
oftast direkt uttalat i de författningar reglerar den tillsyn miljö- ochsom
hälsoskyddsnämnden medan det inomutövar, andra områden är vagtmer
formulerat.

Nedan beskriver vi översiktligt det kommunala i arbetet för godansvaret en
livsmiljö, så det kan utläsas författningar reglerar den kommunalasom ur som
verksamheten. Kommunernas verksamheter har delats in i följande ansvarsom-
råden planeringsansvar, informationsansvar, utbildningsansvar, driftansvar,

för tjänsteroch tillsynsansvar.samtansvar varor

3.3. 1 Planeringsansvaret och miljön

Kommunen har för fysiskaden planeringen. innebärDet detansvaret äratt
kommunens uppgift bebyggelsen och markanvändningen olikasåatt styra att
allmänna intressen och mål kan liksomuppnås, awägning sker mellanatt en
allmänna och enskilda intressen.

Plan- och bygglagen klart uttryck för närhetsprincipen, d.v.s. beslutett attger
betydelse för den lokala miljön skall så de berörda möjligt. Plan-näratasav som

och bygglagen också kommunen skyldighet ha aktuell översiktsplan.attger en
Naturresurslagen innehåller grundläggande krav för hur beslut mark ochom

skall främja från ekologisk, social, och samhällsekonomiskvatten synpunkten
långsiktig god hushållning med den fysiska miljön. lagen harI också vissa
riksintressen givits särskild ställning. lagenI riksintressen,två typeren anges av
dels sådana geografisktär avgränsade, dels vissa intressen slag.annatsom av

Innan beslut översiktsplan skall länsstyrelsen gransknings-antas ettom avge
yttrande.

Enligt lagen kommunal energiplanering finnasskall det aktuell plan förom en
tillförsel, distribution och användning energi i varje kommun. Planen antasav av
fullmäktige. Till planen skall sedan 1991 höra miljökonsekvensbeskrivningen

möjliggör samlad bedömning den inverkan verksamheterna har påsom en av
miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna.

Genom riksdagsbeslut 1990 ålades kommunerna särskildupprättaatt en
avfallsplan. Planen skall medel för miljömåluppnå mängdenett att attvara som
avfall och avfallets miljöfarlighet skall minska och återanvändning ochatt att
återvinning i avfallshanteringen. I samband med avfallsplanen kangynnas
kommunen också besluta för industriavfallet ochatt ta ett sättaansvar upp
miljömål för hanteringen.

Kommunen har också för det skall finnas räddningstjänstplanett attansvar en
bland innehåller uppgifter anläggningar,annat vattentäkter och andrasom om
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områden där olyckshändelse medföra allvarligakan skador miljön. Planenpåen
fullmäktige.antas av

3.3.2 Informationsansvaret och miljön

Enligt hälsoskyddslagen miljö- och hälsoskyddsnämnden skyldig lämnaår att
allmänheten råd och upplysningar i frågor nämndens ansvarsområde.rörsom

liknande bestämmelse ñnns i plan-En och bygglagen det gäller byg-när
gnadsnämndens verksamhet. finns utförligaockså anvisningar samrådDär ochom
information planförslag bland utställning.annatom genom

övrigt informationI kommunal miljöfrågor i oregleratär stort sett ettom
område, där får söka vägledning i första ihand allmänna regler denman om
kommunala i offentlighetsprincipenkompetensen, och i policyuttalanden.

internationellaFlera överenskommelser betonar offentliga myndigheter haratt
för informera allmänheten den miljö de både påverkar ochett attansvar om

påverkas Enligt Princip 10 i Rio-deklarationen, världens ställdestaterav. som
ställde sig bakom konferens miljö och utveckling 1992, skall varjepå FNs om
individ ha skälig tillgång till miljöinformation ñnns offentligaden hossom

folkligt ochorgan. Där skall medvetandesägs även att stater uppmuntra
deltagande information finns åtkomlig.till lättatt attgenom se

från 1991 internationel-Iden s.k. Oslodeklarationen från kommunförbundens
privilegiumsammanslutning framhålls det rättighet och ingetIULA äratt en

för tillgång till information miljö.medborgarna ha all hälsa ochröratt som
inte har direkt motsvarighet till offentlighetsprin-EG, den svenskanågonsom

cipen, Enligt1990 direktiv del miljöinformation.rättenantog ett att taom av
direktivet, offentligaingår i EES-avtalet, skall åläggaäven staternasom
myndigheter uppgifter miljön till fysiska juridiskalämna ochatt ut om personer

begär Skyldigheten skall uppgifter finns tillgängligadet. gälla allasom som om
bland tillståndet i miljön, verksamheter upphov till störningarkanannat som ge

föroch åtgärder skydda miljön.att

3.3.3 Utbildningsansvaret och miljön

Enligt skollagen hör grundskolan till kommunens ansvarsområden. Kommun-

fullmäktige skall skolplan för skolor för.de kommunen huvudmanäranta en
följaKommunerna skyldiga den centralt uppställda läroplanenär detnäratt

gäller vilken kunskaps- färdighetsnivåoch skall eftersträvas inom olikasom
områden och vissa obligatoriska alltid ingåskall i utbildningen.moment som
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skollagensI första kapitel framgår var och verkar inom skolanatt en som
skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår

miljö.gemensamma

3.3.4 Driftansvaret och miljön

driftansvarMed det för miljö- och hälsoskydd åvilar denavses ansvar som som
driver verksamhet. Ordet verksamhet i sammanhanget vid tolkningen ges en -
det kan gälla utnyttjande mark, drift anläggningar, fordonav av m.m.

förarbetenaI till miljöskyddslagen slogs fast den eller planerarutövaratt som
miljöfarligutöva verksamhet aktivmåste och försiktig.att gällerDetta ävenvara

verksamheter för vilka det inte krävs tillstånd eller anmälan till tillsynsmyndig-
heten.

hälsoskyddslagenI 6 paragrafen framgår den nyttjar egendomatt som en
skall vidta de åtgärder skäligen kan krävas för hindra uppkomstenattsom av
sanitär olägenhet, eller för undanröja olägenhet uppkommit. Sanitäraatt en som
olägenheter orsakas kommunen kan buller från därvägt.ex.som av vara en
kommunen väghållare, brister iär inomhusmiljön i skola eller störningar frånen

kommunal sportanläggning.en
kommunEn vanligen för driften antal anläggningar därett stortansvarar av

miljöskyddslagens och hälsoskyddslagens bestämmelser gäller. kan gällaDet t.ex.
avfallsanläggningar, VA-verk, anläggningar för energiproduktion, park- och
idrottsanläggningar. Kommunen har också för de bostäder, skollokaler,ett ansvar
daghem, sjukhem, servicehus, samlingslokaler kommunen är ägarem.m. som av
och driver verksamhet

I väglagen framgår vilket kommunen har väghållare.ansvar som
Enligt renhållningslagen skall kommunen sköta avfallshanteringen för

hushållen inom kommunen. Avfallet skall till behandlingsanläggningtransporteras
i den utsträckning det behövs för tillgodose såväl hälsoskydds- och miljökravatt

enskilda intressen. Kommunen också skyldigär till hushållsvafallsom att attse
från kommunen slutligt omhändertas.

Även miljöfarligt avfall skall forslas bort kommunens försorg, detgenom om
inte slutligt hand i anslutning till den anläggning där avfallettas uppkommer.om
Även miljöfarliga batterier skall forslas bort kommunens försorg tillgenom en
anläggning för behandling. e
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3.3.5 för och tjänsterAnsvaret varor

miljöområdet finns främst i lagen kemiskaregler produktansvarInom omom
kemiskprodukter hanterar eller importerar produktLKP. Den ärsom en

skyldig följa syftar till skydda miljön och människorslagens regler, attatt som
användningenhälsa inskränka och ibland helt förhindrakontrollera,attgenom av

skadliga. grundläggande principen denkan Denämnen är att somsom vara
kemisk självhanterar eller importerar produkt skall bedöma vad kravreglemaen

innebär. verkningarna i hanteringsled och vidta deockså beakta andraHan måste
iåtgärder behövs för motverka skada grundpå ettatt annatvaransom av

hanteringsled.

finns utbytesprincipen, enligt vilkenlagen kemiska produkter ocksåI om
farligakemiska kan med likvärdiga mindre produkterprodukter ersättassom men

skall undvikas. inköpare och användare kemiska produkter skallSom av
inklusive utbytesprincipen.kommunen givetvis följa lagens krav,

1993 199218 reglerargäller lag produktansvar SFSFrån om somen
bristfälliga personskador och skadorskadeståndsansvaret produkter orsakarnär

EG-direktiv strikt.konsumentegendom. bygger ochpå Lagen på äransvaretett

3.3.6 Tillsynsansvaret och miljön

människors säkerhet ellerflera lagstiftningar skyddet hälsa ochInom rörsom av
be-miljö ñnns myndighet tillsyn gällandekrav skallpå utöva över attatt en

efterlevs.stämmelser
Alltfler tillsynsuppgifter decentraliserats till den lokala nivån.sådana har

tillsynsverksamheten inom miljö- och hâlsoskyddetkan beskrivasDetta attsom
förlängda medområde där gjorts till armkommunerna statens uppdragär ett

Åför statliga får genomslag. andra sidan kan decentralise-att attansvara normer
ringen för efter tillsynen skall underkastasockså uttryck strävan attses som en

lokal demokratisk kontroll och bli öppen.en mer
miljö- hälsoskyddsområdettillsynsansvar kommunen har inom ochDet

utförligtbehandlas i kapitel
Även tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen,byggnadsnämnden har ett som

för godnämnden skall verka god byggnadskultur stads- ochatt samt enanger en
landskapsmiljö.
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samladeOrganisation kommunens3.4 av

miljöarbete

ansvarigtKommunfullmäktige3.4.1 ytterst

beslutande och därmedKommunfullmäktige kommunens högstaär ytterstorgan,
miljöarbetet i kommunen.ansvarigt för det samlade

fullmäktige haärende innan detEnligt kommunallagen skall avgörsett av
ärendet berör ellerverksamhetsområdeberetts antingen nämnd av envarsav en

beredning skall berördfullmäktigeberedning. ärendet endast berettsOm av en
fullmäktige skallärende beslutastillfälle sig.nämnd alltid Näratt yttra ett avges

tillgängliga.finnasnämndernas yttrande
hälsoskyddsförordningFullmäktige föreskrifter lokalkan lokala såsomanta

för alla kommunalaprincip- eller policybeslutrenhållningsordningoch samt anta
beslutupphandling i kommunen ellerpolicy för miljövänligverksamheter. En ett

kommunägd markanvändaskemiska bekämpningsmedel inte skall på ärattom
exempel sådana principbeslut.på

,
energiplan ochavfallsplan, kommunalfysiska planer,Fullmäktige antar

miljövårdsprogram.
eller andrastatliga myndighetertillFramställningar från kommunen

remisser kanSådanafullmäktige, kan delegeras.kommuner varamenavges av
exempelvisgällanaturresurssynpunkt. kanmiljö- och Debetydelsestorav ur

begäranlänsstyrelsensprövning enligt miljöskyddslagen och yttranden omom
trañkanläggningar.statliga anslag till

delegeringvad gällerArbetsordningarna varierar mellan kommunerna av
fullmäktigeallmänhetnämnder och styrelser.från fullmäktige till I avgöransvar

friluftsområdeegendom tillmarkaffärer, inköpärenden större avsettt.ex. avsom
arbetsplatsermarkförsörjning för bostäder,eller liksom ärendennaturreservat, om

trañkanläggningar.och

organisatorisk frihet3.4.2 i speciallagarKrav -

vård,socialtjänst,obligatoriska uppgifter inomhar mängdKommunerna en
väghållning,avfallshantering,undervisning, räddningstjänst,brand- och

miljö-byggnadsverksamhetförsörjning plan- ochmed och avlopp, samtvatten
och hälsoskydd.

blandtidigare alla kommunerSpeciallagstiftning har ställ krav på annatatt
medhälsoskyddsnämnd. ochskall särskild byggnadsnämnd och miljö- och Iha
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1992 kommunallagårs varje kommun friär besluta sin organisation.att om egen
I samband med tillkomsten kommunallagen föreslogs, bland i fleraav annat

riksdagsmotioner, lagen skulle kompletteras med paragrafatt för att garanteraen
miljöfrågorna inte kommer behandlas iatt nämnder haratt församma som ansvar

miljöfarlig verksamhet, exploatering och planering markanvändningen iav
kommunen. förarbetenaI till lagen betonas i stället kommun, vilkenatt oavsetten
nämndorganisation väljs, skall sköta de uppgifter har ålagt denstatensom genom
särskild lagstiftning, och det de politiskaäratt tillatt attorganens ansvar se
kompetens och integritet inom specialreglerade områden miljö- ochsom
hälsoskyddet inte försämras.

Enligt förarbetena räknar regeringen med flertalet kommuner detatt anser
ändamålsenligt behålla politiskt föratt miljöfrågorna,ett separat ochorgan
framhåller det viktigt miljöskyddsarbetetäratt starkatt ställning och attges en
den valda organisationen inte skapar oklarhet myndighetsfunktionen.om
Samtidigt det enligtär regeringen angeläget miljöhänsynen kommer in tidigtsåatt

möjligt i all kommunal verksamhet och planering, och tydligaresom att en
helhetssyn miljöfrågornapå skapas. Därför borde möjligheten till friareen
nämndorganisation finnas också miljö-på och hälsoskyddsormådet.

Riksdagen biföll förslaget.

3.4.3 Kommunstyrelsen leder och samordnar

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamheter.av

Eftersom miljön övergripandeär fråga berör alla förvaltningsområden haren som
många kommuner valt lägga samordningsansvaratt kommunstyrelsenett på eller

miljöberedning.en
förekommerDet också kommunstyrelsen kommunensatt yttranden iavger

frågor,större bland i samband med remisser, fullmäktigeannat delegeratom
beslutsrätten i sådana ärenden. Det kan gälla frågor viktiga miljösyn-ärsom ur
punkt, fysiska planer och yttranden trañkanläggningar.som om

Det finns inget stadgat i lag berörd nämnd skall sig innanatt yttraom ett
ärende kommunstyrelse.avgörs av

3.4.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I hälsoskyddslagen 4 paragrafen framgår det i varje kommun skall finnasatt en
eller flera nämnder för miljö- och hälsoskyddet. Enligtsom ansvarar samma
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paragraf övergripande uppgifterhar miljö- och hälsoskyddsnämnden attsom
i miljö- hälso-uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen och

medverkaskyddshänseende därvid förslag påkalladeoch utarbeta de är samtsom
i planering där miljö- och hälsoskyddsfrágor berörs;

myndigheter, organisationer enskilda verksamhetsamarbeta med och vars
berör miljö- och hälsoskyddsområdet;

lämna allmänheten och upplysningar i frågor nämndensråd rörsom
ansvarsområde.

miljö- ochparagrafen framgår det nämndens uppgift bevakaAv äratt att
hälsoskyddsintressena och aktivt verka för de blir tillgodosedda. Det värtäratt

tillämpnings-paragrafen inte begränsad till hälsoskyddslagensäratt notera att
samverkaområde täcker nämndens hela ansvarsområde. Skyldighetenutan att

inskränker sig inte heller till verksamheter, omfattarkommunens ävenutan
skallstatliga olika intresseorganisationer och enskilda aktörer. Nämndenorgan,

blandmed stöd paragrafen i ärenden4 delta eller yttranden rörav somavge
bygglov, fysisk planering, trafikförsörjning, undervisnings-energiplanering,annat

planer, anläggningsarbeten,kulturmiljöfrågor, grönområden, idrottsplatser,
arbetsplaner för byggande och upphandling. Nämndenskommunensvägarav
ansvarsområde sålunda mycket vidsträckt.är

Den renodlade myndighetsutövningen miljöområdet utförs miljö- ochpá av
hälsoskyddsnämnden, fullmäktige tilldelat uppgifter.eller nämnd dessaannan som
Se vidare kapitel nämnden inte4. Som tillsynsmyndighet i dessa frågor ochär -
fullmäktige kommunens högsta beslutande organ.-

229 landets 286 januari 1992 miljö- och hälsoskydds-kommuner hade lav
nämnd. 57 kommuner lösningar.har valt andra
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Nämnd med för myndighetsuppgifter inom det kommunalaansvar
miljö- och hälsoskyddet. 1992.

Nämnd antal kommuner

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 229

Bygg och miljönämndlmiljö- och
byggnämndmyndighetsnämnd för
bygg- och miljöfrågor 36

Miljö- och räddningsnämnd 12

Kommundelsnämnder l

Teknisk nämnd l

Miljö- och myndighetsnämnd
myndighetsnämnd 3

Plan- miljönämndoch 1

Miljö- bygg- och räddningsnämnd 2

Bygg-, plan- och miljönämnd 1

Samtliga 286

Två kommuner tidigare samordnat miljö- och hälsoskyddsnämndenssom
uppgifter med nämnd har tillåtergått särskild miljö- och hälsoskydds-annan
nämnd.

3.4.5 Miljöansvar i andra nämnder

Många beslut har betydelse för kommunens samlade miljöarbetestorsom tas av
andra nämnder denän för miljö- och hälsoskyddet. Det gällersom ansvarar
ärenden blandrör trañk, markskötsel, naturvård, undervisning,annatsom
fritidsverksamheter, bostadsförsörjning, fysisk planering, energiförsörjning,

och avlopp, avfallshantering,vatten fastighetsförvaltning, konsumentrádgivning
och kommunala inköp.

Nämnder och styrelser kan enligt bedömning eller efter direktiv frånegen
fullmäktige samarbeta miljö-med och hälsoskyddsnämnden i sådana frågor, men
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självständigt.sedanbeslutarrespektive nämnd

Tjänstemannaorganisation3.4.6

beredauppgiftmedförvaltningskontorpolitisk nämnd attvarjeallmänhet harI ett
fristående206arbetsuppgifter. Avnämndensverkställaochärendennämndens

förvaltning.särskild1701992hadehälsoskyddsnämndermiljö- och en
enkätundersökningutredningensibesvaradede 274 kommunerI som

förvaltningarföljandeihälsoskyddsfrágornamiljö- ochhandläggs

1992.hälsoskyddsfrågorna.miljö- ochhandläggerFörvaltning som

antal kommunerFörvaltning

hälsoskydds-Miljö- och
201förvaltning

26Kommunkansli

llförvaltningTeknisk

4räddningsförvaltningMiljö-och
räddningmiljö-, bygg-,

28Miljö- byggkontor
planstabkommunplanering

2Tillsammans men annan
kommun

274Antal svaratsom

inplaceringändra1992 beslutathade våren18 kommunerYtterliggare att av
miljö-särskildfårkommunerfärremedförapersonalen vilket kommer attatt en

hälsoskyddsförvaltning.och
helthälsoskyddmiljö- och ärförvaltning försärskildmedModellen

färrehar ände kommuner37%medankommuner,dominerande i större somav
förvaltningihälsoskyddsfrágornamiljö- ochhandlägger000 invånare45 somen

frågor.för andraockså svarar
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3.4.7 Kommunala bolag

Merparten de kommunala bolagen tillhar uppgift driva verksamheterattav som
trañkförsörjning, avfallshantering, och avloppsrening eller till-vatten- att
handahålla lokaler. Kommunens inflytande styrelserepresentanter,utövas genom

nomineras eller fullmäktige, ägardirektiv. Samarbete mellanutses samtsom av av
bolagen och de komunala förvaltningarna bedrivs i mellanstort sett som
nämnderna.

3.4.8 Sammanvägning och samordning miljöaspekterav

Som framgår har miljö- och hälsoskyddsnämnden för bevakaattovan ansvar
miljö- och hälsoskyddsfrågor, och där påkallatså utarbeta förslag,är samt att
medverka i planering. praktikenI sker samarbetet vanligen miljö- ochattgenom
hälsoskyddsförvaltningens tjänstemäm deltar i det löpande arbetet i arbetsgrupper
tillsammans med tjänstemän från andra förvaltningar. Deltagande kan också ske

remisser till nämnden.genom
len organisation med särskild miljö- och hälsoskyddsnämnd sker den slutliga

sammanvägningen miljö- och hälsoaspekter andra intressen vid beslut imotav
fullmäktige eller i byggnadsnämnden i planärenden, i gatunämnd eller teknisk

Ävennämnd i trañkärenden, och VA-frágor. tjänstemännen inom miljö- ochom
hälsoskyddet deltagit i samarbete med andra förvaltningar kan miljö- ochett
hälsoskyddsnämnden yttranden och därvid framföra sina eventuelltavge
avvikande ståndpunkter. Medverkan från miljö- och hälsoskyddsnämnden i
planering kan ske i olika stadier i handläggning eller vid utarbetande förslag.av

26 kommuner hade den 1 januari 1992 särskild politisk organisation, t.ex.en
miljöberedning, för samording miljöfrågor, och ytterligare sju kommuner harav
beslutat införa sådan under 1992. hadeDessutom trettiotalatt kommuneretten

formnågon sekretariat för förvaltningsövergripande samordning miljöfrå-av av
dessaAv hade hälften personal. tiotalEtt kommuner hadegor. egen avsatt

budgetmedel för samordningen, medan de övriga valt låta verksamhetenatt
i övriga nämnders anslag.rymmas

Iden intervjuundersökning gjorts för samladeDet miljöarbetetrapportensom
framhålls miljöberedningar och liknande samarbetsorgan skaparatt goda
förutsättningar för påverka miljöhänsynen i kommunens planering.att
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3.5 situationDagens

det samladeMiljö- och hälsoskyddschefers3.5.1 svar om

miljöarbetet

planering delar det samlade kommuna-Undersökningen belyserKommunernas av
telefonintervjuer i huvudsakmedmiljöarbetet. Undersökningen gjordes som

i 60hälsoskyddschefer eller motsvarandesvarsalternativ miljö- ochfasta med
slumpmässigt utvalda kommuner.

uppdelade påFörvaltningschefer i 58 kommuner deltog. Där ärsvaren
ochläge, tätortsgradanvänds den indelning efter folkmängd,kommuntyper

avsnittetbilaga 3.näringsstruktur Kommunförbundet tillämpar Isesom
frånmiljöarbetet ochsamladerefereras också resultat från Detrapporten

intervjuer.utredningens kompletterande
bedömninghälsoskyddschefernasredovisas alltså miljö- ochDet är avsom

ocksåbegränsning, eftersomsituationen naturligtvisoch utvecklingen. Det är en
miljöområdet.förvaltningar viktiga uppgifterandra har ochstora

Miljöplaneringmiüövárdsprogram

för deteller plan60% 35 kommunerde 58 kommunerna harAv program
innehåller90%flesta dessa, cirkamiljö- och hälsoskyddsarbetet.samlade De av ,

70%åtgärdsförslag. Cirkamiljöproblembeskrivning kommunens samt avaven
förslaginnehåller ocksåfrån 25 de 58 kommunerna omprogrammen av

hälftenuppföljning.förslag till knapptgenomförandeansvar tidsplan och Imot en
åtgärderföreslagna58 har medel förfrån 15 kommunerprogrammen avav

i budget.avsatts
70%cirkaförorter harmellanstora städerochI större samt avgrupperna

cirkasidan barahar andralandsbygdskommunema åkommunerna Avprogram.
30% för miljöarbetet.eller plan det samladeprogram

miljöarbetetsamlade13 intervjuats ingående förkommuner DetDe mersom
fall harde flestasamtliga form eller verksamhetsplan. Ihar någon av program

ocksådrivande i detsjälv varit arbetet med dem, pågårkommunen enmen
de regionalai samband medprogramutveckling tillsammans med länsstyrelsen

miljöanalysema.

planeringSamverkan jâzsiski

hälsoskyddscheferPraktiskt 58 intervjuade miljö- ochalla 57taget svararav- -
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fråganpå miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar iom kommunens fysiska
planering.

På fråga kommernär in i planeringenen varierarom man svaren mer

Deltarmedverkar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsva-
rande i kommunens fysiska planering I vilka skeden

Antal kommuner

Totalt 58

Utarbeta 39program

Deltar tidigt i planarbetet 47

Beredningplangrupper 48

Yttrande i samrådsskedet 54

Utarbetande för fördjupad översiktsplan ellerav förprogram detaljplanprogram
de tidigaär faserna i planarbetet och deltagande i dessa reella möjlig-steg ger

heter påverka utformningatt den kommande bebyggelsen. I samrådsskedetav
graden låsning ochstörre möjligheternaanses påverkaav riktlinjervara att stora

begränsad.

I Det samlade miljöarbetet betonar för både kommunerrepresentanter och
länsstyrelser vikten komma tidigt iatt planprocessen för miljöfrågomaav att
verkligen skall beaktas. Kommunerna pekar konflikterpå ibland uppkommeratt
under planarbetet. Miljöföreträdarna önskar fördjupade Översiktsplaneratt skall

förgöras områden där konflikter kan uppkomma.
Miljö- och hälsoskyddscheferna fick i Kommunernas planering också redovisa

sin uppfattning hur miljöaspekter tillgodoses i den fysiskaom planeringen se
figur på sida.nästa

Samtliga tillfrågade förvaltningar bevakar frågor radon, frågaom en som
aktualiserades under 1970-talet där det förefaller miljökraven fulltnu som om ut

Äventillgodoses i planeringen. för avfallshanteringen uppfylls miljö- och
hälsoskyddskontorets synpunkteri allmänhet i nästan alla kommuner. Avstånd till
industrier och Vattenförsörjning andraär områden bevakas miljöförvalt-som av
ningen i i det närmaste alla kommuner, och cheferna i flertalet dem attav anser
miljö- och hälsoaspekterna tillgodoses.

Buller och luftföroreningar å andraär sidan områden miljö- ochsom
hälsoskyddsförvaltningen i nästan alla kommuner bevakar, där enligtmen man
cheferna inte lika ofta får miljösynpunkterna tillgodosedda i planeringen. frågaI

luftföroreningar tillgodoses miljöaspekternaom i knappt hälften kommunerna.av
Frågor trafikförsörjning brukar bevakas drygtom hälften miljöförvalt-av av
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tillgodosedda.miljöaspektemafåbrukarde65 %dessaoch attningarna anserav
ochgrad,mindreibevakaskretsloppstänkandeekologi ochfrågor,Gröna
harkommunerdehälftenmindrei ärtillgodosedda somblirmiljöaspekterna av

bevakning.en

blibrukarrespektivebevakasMiljöaspekter som
kommuner.58i planprocessen.tillgodosedda

trafiktörsörjning

vattenanvändning

avfallshantering

ekologi
kretsloppstänkande

frågorgröna

radon

lokalklimat

industriavstånd till

luftföroreningar

buller

605040302010o
antal kommuner

tillgodoseäl brukarIbevakasD

i dagmiljöaspekternaintervjufrågornapå attSammanfattningsvis visar svaren
mycketområden,greppbaralätt attrelativtradtillgodosesoftast på menen

planering.samladekommunernastill miljöninnan hänsynenåterstår genomsyrar
kretsloppstänkandeekologi ochbuller,luftföroreningar,trañk,frågor rörI som

genomslagfåfortfarande svårtdet är atthälsoskyddschefernaochmiljö- attanser
miljöaspekterna.för

kanfårmiljöintressetgenomslagi vilketskillnadernatydligatill deOrsakerna
hälsoskyddsförvaltningenmiljö- ochfråninflytandetUppenbarligen ärdiskuteras.

effekterñnnskunskapermätbara,lättstörningari frågor där är avbättre om
blimiljöaspekterförefallerLikasååtgärder.förmetoderdet finnsochproblemen
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bättre tillgodosedda där detta relativtär okomplicerat och inte medför stora
kostnader för kommunen eller konsekvenser för andra samhällsintressen. Avstånd
till industrier och vattenförsörjning exempelvisär områden lättaär bevakaattsom
och där miljöintresset kan på sätt leder till precisa krav. Trañkför-anges som
sörjning andraär å sidan komplext område medett mycket miljöeffekter,stora
där det finns mycket kunskap och betydande möjligheter till förbättringar, men
där åtgärder kan innebära höga kostnader eller kräva omtänkande i mark-
användning, och där samverkan med andra intressenter ofta nödvändig förär att
påverka utvecklingen.

Miljökonsekvensbeskrivningar MKB

Av Kommunernas planering framgår miljökonsekvensbeskrivningaratt MKB
regel ingår i den fysiska planeringen i tredjedelsom kommunerna. Deten av

finns tydlig skillnad mellan olika kommuntyperna. Medan miljökonsekvensbe-en
skrivningar används i 60% kommunerna större städer, mellanstora städer ochav
förorter ingår de i planeringen i bara 1 15 tillfrågade landsbygds- ochav
glesbygdskommuner. Vårt underlag visar dock inte hur behovet göraattav
miljökonsekvensbeskrivningar skiftar mellan kommuntyperna

MKB också i intervjuernatogs för Det samlade miljöarbetet. Enligtupp
håller MKB införaspårapporten instrument iatt kommunernasett planering.som

Några kommuner sitt arbete med MKB försöksverksamhet förser som atten
vinna erfarenheter inför bredare introduktion, medan det i kommunstörreen en
finns relativt långtgående riktlinjer för innehåll och handläggning. Länsstyrelserna

i undersökningen de miljökonsekvensbeskrivningarmöterattsvarar delsom en
kommunernas planmaterial bara i mycket begränsadav utsträckning.

Information miljöanpassad livsstilom

Har några insatseraktiviteteråtgärder vidtagits för bidra till miljöanpassadatt en
livsstil i kommunen löd fråga till de 58 miljö- och hälsoskyddscheferna. 50en

dem svarade ja.av
Av dessa nämner allanästan mellan 94 och 98 %, tidningspappersinsamling

och för insamling batterier,system glas och miljöfarligt avfall. Lika mångaav
de konsumentinformationprövatatt handlauppger miljövänligt.attom

80%Nära de kommuner gjort insatsernågra har också informeratav som om
kompostering, medan färre energisparåtgårderprövat drygt 40% och att
stimulera till kollektivåkande 20%. Insatser nämns enstaka kommunersom av

informationär hälsokost och motion eko-projekt.om samt
frågaEn ställdes också vilka angreppssätt förprövats påverkaom attsom
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miljömedvetandet i kommunen vilka dessa givit avsedd effekt.samt av som
I det flertalet kommunerna harstora skrifterbroschyrerprövat ochav man

informationskampanjer. Miljö- och hälsoskyddschefen i tredjeänmer var
kommun också givit stöd till eldsjälar eller miljöorganisationerattuppger man
och godastött exempel. Skrifterbroschyrer och tillstöd eldsjälar organisationer

de metoderär oftast ha givit avsedd effekt.som anses
Arbetet för den allmänna miljömedvetenheten indirekt också itas upp

intervjuerna för Det samlade miljöarbetet. konstaterasDär miljöförvalt-att
ningarna har omfattande kontakter med allmänheten, miljöorganisationer och
massmedia, och kommunerna vanligen positivt deatt på kontakterna. Blandser

13de kommuner deltog i undersökningen ñnns särskild miljöinformatörsom en
i medan två deltar i mellankommunalt projekt för miljöinformation.etten,

Att nå nationella mål

58De miljö- och hälsoskyddscheferna fick frågan det, förutom kontrollenom
enligt milj och hälsoskyddslagstiftningen, bedrivs arbete inomnågot kommunen
på antal områden prioriteras iett de nationella miljömålen, och ifallsom
riksdagens beslut miljömål initierat något arbetet.om av

miljöområdenDe nämndes i frågansom var
svavel- och kväveoxider-
klimatpåverkande gaser-
buller och luft i tätorter-

och havvatten-
biologisk mångfald-
skydd ozonskiktet, CFC etcav-
stabila, organiska och miljöskadliga ämnen.-

Över 90% de tillfrågade förvaltningschefema kommunen bedriverav attuppger
arbete inom området och hav, 80%över den arbetarvatten för skyddatt av
ozonskiktet och knappt 70% den arbetar med miljöskadligaatt övrigaämnen. På
områden 40 60% kommunerna de bedriver arbete.attuppger ettav-

Miljö- och hälsoskyddschefema beslut nationella miljömål harattanser om
initierat arbetet framför allt det gällernär skydd ozonskiktet 84% deav av
kommuner arbetar med frågan och klimatpåverkande 56%som gaser av
kommunerna. övrigaPå områden har arbetet initierats riksdagsbeslut i mindreav

hälftenän kommunerna. Minst betydelse har besluten haft för arbete medav
biologisk mångfald och bullerluft i initierandetätorter i 19% respektive 26% av

kommunerde arbetar med området.som
Av miljö- och hälsoskyddschefema intervjuades svarade 71%som att
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kommunen arbetar med skydd ozonskiktet, 26% arbetar inom områdetdeattav
klimatpåverkande 16%och de arbetar med buller och luft i tätort påattgaser

nationellagrund mål respektivepå område.av
Utredningens bild det mycket arbete inom de områden deär pågåratt

nationella omfattar,målen och detta till fram frivilligtdel har iväxtatt stor
kommunerna. nationella miljömålenDe har sällan initierat arbetet, ärmen
förmodligen ändå till stöd för det lokala arbetet. Samtidigt visar enkätsvaren och
intervjuerna mycket få kommuner i miljömålensdag täcker in de flestaatt av
områden. uppenbart både den lokala miljönDet och den globala kanär att
förbättras miljöhänsynutökad i kommunernas verksamheter ochgenom en
planering, och nationella miljömål i utsträckning konkretiserasstörreattgenom

lokalplanet.på

Andra förvaltningar och intressen

Utredningens sekretariat har vid kompletterande intervjuer miljö-med och
hälsoskyddschefer i olika kommuntyper fåttgenomgående bådesvaret att
allmänheten förvaltningaroch andra lyssnar miljöfrågor tidigare.på änmer
Förvaltningscheferna upplever också viljan hänsyn till miljöaspekteratt att ta
finns genomgående i kommunen. kommun förvaltningschefenI stor atten anser
man ligger tillpå vad få igenom konfliktsmärtgränsen går detnär ärattsom
med andra samhällsintressen. Flera andra miljöförvaltningar upplever det äratt

ekonomin kommer in i sammanvägningennär det inte få tillräckligtgår attsom
genomslag för miljöhänsyn.

fråganPå kommunens Övriga förvaltningar har tillräcklig miljökunskapom
de intervjuade antingen nej, eller kunnandet teknikerhos ochattsvarar

samhällsbyggare i kommunen mycket varierande.är
framkommer vidareDet miljö- hälsoskyddsinspektörernaoch ofta ägnaratt

mycket tid informella samtal för spridaåt miljökunskap till kolleger andrapåatt
förvaltningar. Dock finns uppenbarligendet behov fortbildningsinsatser för attav
få bättre genomslag i all verksamhet.

kommunerNågra har haft utbildningsinsatser miljöfrågor ellerstörresom om
ekologi för politiker från andra nämnder miljö- och skyddsnämndenän uppger

detta gjort det lättare få för miljöhänsyn igehör kommunensavsevärtatt att
arbete.

Viktigaste miljöinsatser 1991

Vilka de viktigaste åtgärderna vidtagitsär det för förbättraåretsenaste attsom
miljön inom kommunen löd fråga i utredningens till miljö-enkät ochöppenen
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åtgärderfyrtio skildaspännviddhälsoskyddscheferna. har överSvaren storen
eller åtgärdsområden.

5821flest miljövårdsprogramenskilda åtgärder ärDe nämns avavsom
avfallsteknikl-försurning kalkning 15 kommuneråtgärderkommuner samtmot

kompostering 8 kommuner.

ibullerriktvärdenluft- ochTillämpning3.5.2 av

detaljplaner

därområdenframgår enkätsvarenluftföroreningarBuller och är, ovan,avsom
tillgodosedda ifå miljöintressenamiljöchefer det svårtmånga är attattanser

miljöarbetetsamladeintervjuerna ienligt Detplanering. Ocksåkommunens
gällerkonflikter detbrister ochofta närmiljöföretrådarna i kommunernaupplever

naturområdenbostäder ochindustri sidan ochplanering trafik och åt.ex. enaav
hantera.särskiltBullerfrågor utpekas svåraden andra.å attsom

påverkarmiljöstörningartillluftföroreningar hör deBuller och som
Sveriges3%direkt. Cirkavälbefinnandekommuninvånarnas hälsa och mest av

föröverstiger riktvärdetför kvävedioxidhalterbefolkning exempelvisutsätts som
miljönförbättraföragerandeSamtidigt berör kommunensgod luftkvalitet. att

bostäder.arbetstillfällen ochbehovtydligt kommunala intressen,andra som av
Åtgärder förkostsammamiljö kan ocksåförbättra hälsa ochför att vara

väghållare.ochintressenter exploatörereller förkommunen, som
luftföroreningarförför områdendetaljplaner utsättsDet ävenupprättas som

itillämpasskallstrikt riktvärdenastatlig policy för hureller buller. klarNågon
upphävalänsstyrelsen kanñnns för närvarande inte,planeringen ennumeramen

hälsa ochbestämmelser hotbygglagensdetaljplan med stöd plan- och motomav
överskridas.kommerbedömer riktvärdenasäkerhet, attattom man

efterärenden där kommunenutredningsarbetet igenomVi har i gått
beslut.länsstyrelsensöverklagatingripande vidare ochlänsstyrelsens gått

Ärendena orsakarvägtrañkskäl.ingripanden rad Ettexempel ärpå attav enger
bostadsbebyggelse. Attföroch luftkvalitetriktvärdenöverskridanden buller-av

ochplanerade bostäderindustri, flygbullerlokaliseras intilldaghem stör attatten
bensinstationindustri ellerskyddsavstånd tillmed för litetbostäder planeras

förekommer också.

i upphandling3.5.3 Miljöhänsyn

76föroch tjänster drygt1991 tillsammansupphandlade årKommunerna varor
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belastningenmiljarder möjligheter minskakronor. Volymen påstora attger
efterfrågani skapamiljön den kommunen och dessutom, påatt attegna genom

miljöanpassade produkter, påverka produktion och produktionsmetoder och pressa
kraft iprisnivån. offentliga sektorn inköpare pådrivande denDen var som enner

icketill klorblekta skett under de åren.övergång senastepappersvaror som
politiska riktlinjer förkommuner har beslut ochNågra genom egna

miljöhänsyn i den upphandlingen tagit initiativ följts andra. Seegna som av
vidare Miljömedveten upphandling miljövarudeklaration, kapitel 6. 1991 gick-
Kommunförbundet, Landstingsförbundet Riksrevisionsverket igenomoch
kommunernas möjligheter ställa miljökrav och presenterade exempel påatt

fastframsynt upphandling i skriften Miljöhänsyn vid upphandling. slårDen att
in miljökrav flera faktorer sinakommun kan väga när görmanen som en av

inom objektivitetinköp, för principerna affärsmässighet, ochramen om
i offentligakonkurrens den sektorn. förutsättning miljökraven kanEn är att som-

produktion, distribution, konsumtion definierasgälla eller destruktion av en vara -
tydligt villkoroch bland andra vid upphandlingen.anges

Kommunförbundet givit för inköphar också handbok miljömedvetnaut en av
kemisk-tekniska för disk rengöring inriktar sigprodukter och påtvätt, som
produkter för yrkesmässig användning, skrifter upphandling sundasamt avom
hus och miljömedveten upphandling livsmedel. anordnatFörbundet har ävenav

förkurser inköpsansvariga och andra iberörda kommunerna.
Naturskyddsföreningen miljö-tillfrågade 1992 kommunernas ochvåren

hälsoskyddsförvaltningar enkät kommunen formellt beslutat attgenom en om
miljökravställa i sin upphandling och inköparna fått miljökriteriernågra attom

ifrån. 184 kommuner cirka hälften 88utgå Av besvarade enkätensom uppgav -
kommuner beslut och miljökriterier fanns, och ytterligare fem kommuneratt att-

arbete med kriterier framförpågår. Det allt de kommuner-är många störreett av
bland andra Stockholm, Jönköping, HelsingborgGöteborg, Gävle ochUmeå,na -

enligt enkäten tillämpar miljöriktlinjer vid inköp.som-
Naturskyddsföreningens fannsI enkät också frågor kommunens inköphurom

sigfördelar särskilt viktiga miljösynpunkt,på ärvarugrupper som ur som
rengöringsmedel, bilvårdsprodukter och byggmaterial. Svaren här mycketvar
ofullständiga, bland grund decentraliserat förpå inköp görannat att attav ansvar
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommuner inte överblickmånga har över
inköpen.

flera betydelsefulla produktgrupper, arbetsfordon,För arbetsredskapsåsom
byggmaterial, finnsoch inga centrala rekommendationer miljömärk-eller positiv

ning policystöd för kommunernas inköp.som
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3.5.4 samordning mellan kommunerSamarbete och

samlademellan kommuner belyses iDet samarbete Detpågår rapportensom
miljöarbetet.

i form inter-i de län besökts deltar allaKommunerna någon avsex som
projekt, utbildningarkommunalt samarbete samplaneradegenom gemensamma

projektidéereller kurser för planer ochhandläggare. det områdetPå tassenare
årligen fram länsavdelningar.Kommunförbundetsav

fem projekt inom livsmedelsområdet.I de länen pågårav sex gemensamma
hälften samarbetsprojekt inriktning miljöfarligt avfall.I länen drivs med Ipåav

miljöfarligt avfall bildatslän har särskilda för hanteringtvå bolag påav
samarbetsprojektkommunalt initiativ. Andra områden där kommunala pågår

förskole- gruståktsplanering, grundvattentäkter,gäller och daghemslokaler, Hus
bilvårdsmedel bilvårdsanlägg-och Hälsaprojektet, projekt för riktad tillsyn ochav

ningar amalgam.samt
i omfattande samarbete i olikaNågra de kommunerna deltarstörreav

grupperingar, samarbetskommittén för miljö- ochlO-kommunersgruppen,t.ex.
Åtgärdsgrupp Nord XYZ-län.hälsoskyddsnämnderna i rikets städer, ochstörre

för hälsoskydd,Kommunalt miljöansvariga deltar också i Förbundet allmäntt.ex.
Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet, Föreningen för OPSIS-användare,

länsförbund och trañkförbund med landstinget.
mindrefolkhälsoområdet samarbetsprojekt ellerPå pågår något mer-

omfattande primärvården i de flesta län besökts.med landstinget eller som-
tydligareMiljö- hälsoskyddscheferna i kommuner efterlyseroch några ett

samordningsansvar tillvaratagande miljömedi-för folkhälsofrågor och bättre av
cinsk kompetens, och i länet.både i kommunerna

Tjänsteutbyte förekommer också mellan kommunerna. vanligasteDet är att
livsmedelskontrollkommuner säljer tjänster inom områden djurskydd,större som

försäljninglaboratorietjänster. mindre omfattning förekommer radon-Isamt av
intervjuademätningar, bullermätningar datarådgivning. Enligt denågrasamt av

effektivaremiljö- och hälsoskyddscheferna borde tjänsteutbytet utvecklas till och

smidigare former.

Initiativ till blierfarenhetsutbyte mellan kommunerna allt vanligare,uppges
för kompetensutveckling. Kommunförbundets läns-stöd kunskaps- ochsom

avdelningar seminarier.spelar här roll kurser ochatt arrangeraen genom
Innehållet kan efter kommunernas behov. Regionala kanarrangemanganpassas
också bli billigare nationella grund lägre reskostnader.påavsevärt än av

Kontakter, enligtsamarbete och kunskapsutbyte mellan kommunerna Detär,
samlade miljöarbetet, omfattande täcker sakområden. bildoch Denmånga som

intervjuerna detta samarbete slag detär är änatt ett annatges genom av som
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byggs via de hierarkiska nivåerna lokalt-regionalt-centralt. Genom nätverkenupp
kan bland stödja sig på varandra, organisera tjänsteutbyte ochannat utvecklaman
köp tjänster för arbetsmoment inte innebär myndighetsutövning.av som

Samverkan mellan kommuner har undersökts också Statsvetenskapligaav
institutionen vid Göteborgs universitet enkät 1991 till miljö- ochgenom en
hälsoskyddscheferna i samtliga kommuner. Analysen enkäten, presenterad iav

Kommunal miljövårdssamverkan bildrapporten välstämmer överensger en som
med den i Det samlade miljöarbetet.som ges

Miljövárdssamarbetet mellan kommunerna befinner sig enligt irapporten
snabb utveckling. Samverkan har under femârsperiod utsträckts till omfattaatten
fler kommuner, fler områden och fler former tidigare. Hälften miljö-än ochav
hälsoskyddscheferna förväntar sig samarbetet skall öka ytterligare under deatt
närmaste åren.

tendensEn är samarbetet fått informell karaktär. Tillatt övervägandeen mer
del fungerar det bas för informationsutbyte och samråd. Miljö- ochsom
hälsoskyddschefen i femte kommun kommunen driver anlägg-attvar uppgav
ningar tillsammans med andra kommuner. Knappt sjättedel svarade atten
samverkan leder till bindande beslut för kommunerna. Bara handfullen
markerade och avgifter bestäms på interkommunal nivå.att taxor

framtidenFör förväntar sig miljö- och hälsoskyddscheferna utbredden mer
reglering samarbetet avtal mellan kommunerna. förväntasDäremotav genom
reglering lagstiftning bli mindreännu viktig faktor för förändring ängenom en
vad den i dag.är

Ett uttryck för det interkommunala samarbetets omfattning miljö-annat är att
och hälsoskyddscheferna, enligt Kommunal miljösamverkan, har kontaktertätare
med företrädare för miljö- och hälsoskydd i andra kommuner politikermedän
i den kommunen. Syftet med kontakterna i de flesta fall kunskaps-äregna
inhämtning och tekniskt samråd.

3.5.5 Vad kostar det samlade miljöarbetet

beräknaAtt vilka kostnader kommunerna har för det samlade miljöarbetet skulle
mycket omfattande uppgift. harDet heller inte ingått i vårt uppdragvara en att

försöka det. Nedangöra ändå några exempel kostnader förpå olika typerges av
uppgifter, i kronor kommunmedlem och år.per

Miljö- och hälsoskyddsnämndernas nettokostnader 1992, enligt detvar
material redovisats i utredningens enkät, i genomsnitt 90 kr kommun-som per
medlem. 16 kr nettokostnad för personal gick till kommunens miljötillsyn av
företag.
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mellanvarierar mycketmiljöinformation till allmänhetenKostnaden för
sammanställningpågåendesju frånUppgifter från kommunerkommunerna. en

genomförs SCBför miljövårdmiljöskyddkostnaderkommunernas geravsomav
sjöar kan hamed försuradegenomsnitt 5 kr. kommuner mångapå Små storaett

inte orsakatsåterställande skadorför sjökalkning alltsåkostnader ett som avav-
kommun-för del 47 krkostnaden kommunenslokal påverkan. MalungI pervar

betalademedlem, staten merparten.trots att
avfall, bekostasmiljöfarligaOmhändertagandet hushållens genomsomav

uppskattning 20 krRenhållningsverksföreningensavfallstaxan, enligtkostar per
reinvestering i avloppsrenings-underhåll ochBruttokostnaden för drift,hushåll.

anslutna. kommunerbland hur lverk varierar beroende många ärpå annat som
exklusiveför 19915-10 000 genomsnittskostnadenmed invånare år moms,var

382 invånare.avloppsverksföreningen, kr Iochenligt Svenska Vatten- per
regionala verkavloppsverksförbund elleranslutning tillmedkommuner större var

105i genomsnitt kr.motsvarande kostnad
förinnebära kostnadermiljöförbättrande åtgärdertrañkområdet kanPå stora

föråtgärder icykelbanor ellerbullerskydd, miljövänliga bussar, gatunät attt.ex.
omfattandeför närvarandestäderna planeraskollektivtrafik. deI störstagynna

kostnader.innebäratrañkprojekt där miljöåtgärder kommer storaatt
hälsoskyddsnämndensutanför miljö- ochmiljökostnader ligger alltsåStora

miljöåtgärd,Gränsdragningen mellan vadansvarsområde. är enensom
medborgarna kaneller service tillnödvändig infrastrukturendel i den lokala vara

miljö-avloppbortforslingotydlig. Exempelvis kan all ordnad ses ensomav
miljökostnad.reningsverketockså räkna enbartåtgärd. kanMen somman

avloppsrening och insamlingredovisade kostnaderna,deNågra avsomav
har enligt lag,uppgifter kommunenmiljöfarligt hushållen, gälleravfall från som

frivilligatill allmänhetenmiljöinformationexempelvis sjökalkning och ärmedan

åtaganden.

miljödelegationemaregionala3.5.6 Erfarenheter från de

miljödelegationer regeringensregionala på1980-talet arbetadeslutetI treav
miljönväsentligt förbättraförinitiera och samordna åtgärderuppdrag med attatt

områdenSundsvall-Timrå och Skåne.Hisingen Göteborg, Västra Dessai tre var
andelbelastade med utsläppsvenska förhållanden kraftigtför stor tunggenom

särskilda problem medfinns ocksåtrafik. alla områdenaindustri och mycket I
Öresund-Kattegatt.ochälv, Sundsvallsbuktenförorening Götavattenav

befolkning.Göteborg och Skåne harVästra stor
erfarenheter från miljö-lyfta fram resultat ochVi vill här kortfattat några
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projekten i Sundsvall-Timrå och Göteborg, inriktningmed deraspå betydelse för
det fortsatta kommunala miljöarbetet. Beskrivningen bygger diskussionerpå med
sekreterarna i miljödelegationerna. För samlad beskrivning projektensen av
resultat med förslag till regering och andra instanser hänvisas till respektive
slutbetänkande.

kanMan arbeta miljödelegationenza överalltsom

Miljödelegationernas initiativ krävde inga speciella lagar eller andra beslut.
Däremot hade miljödelegationerna ekonomiska arbeteDet växteresurser. som
fram bestod främst i finna möjligheter till åtgärder, initiativ föratt ta att
genomföra dem inom det befintliga och stödja genomförandet. Sedvanligsystemet
myndighetsutövning kombinerades med arbetssätt. utgick frånMan behovennya

miljöförbättring i det geografiska området, inte från sektorsansvaret.av
Om det finns förutsättningar i form lokalt och regionalt förav engagemang

arbeta med helhetslösningar och prioriteraatt arbetet i dessa miljöprojektatt som
finns det inga formellaså hinder.

Samordning och tydligt behövsansvar

En svårighet blev uppenbar i delegationemas arbete det inte finnssom attvar
tydligtnågot överordnat i övergripande miljöfrågor. fanns ingenDet t.ex.ansvar

självklar addressat för förslag åtgärder trañkområdet.på Man upplevde attom
organisationen för miljöarbetet både vid länsstyrelser och kommuner uppbyggdär
för gårdagens problem, dominerades utsläpp från punktkällor ochstorasom av
inte för dagens komplexa utsläppsbild, där samhällsplanering och diffusamer
utsläpp behöver särskild uppmärksamhet.

framstodDet mycket klart det behövs samordning och tydligareatt etten
för kunna driva utvecklingen.på Enligt deatt sekreterarna iansvar tre

delegationerna skulle länsstyrelsen kunna ha denna roll. Alternativt kan tillfälliga
former för samordning med tydligt också resultat för få framattansvar ge
överenskommelser sektorsgränser.över

Erfarenheter från Sundsvall

Förutsättningarna för kommunens miljöarbete förändrades miljöprojektet.genom
långsiktigaDe målen blev tydligare.-

Kommunfullmäktige plan för åtgärder under 1990-talet.antog Kommun-en-
styrelsen ñck i uppdrag genomföra planen.att

litenEn central miljögrupp bildades kommundirektören, miljöchefen,av-
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planeringschefen och gatudirektören. fördelarGruppen beställerpengar,
arbeten, driver följeroch finns kontinuitet frånpå Det miljöprojektetupp. en

medlemmarna ingick i projektetstvå sekretariat.attgenom av
Nya har för arbetet. Miljögruppen disponerar 1992avsatts nyttettresurser-

anslag 11 miljonerpå kronor.

erfarenheterNågra från förstadet arbetsåret efter miljöprojektet
Ett långsiktigt politiskt miljömål i kommunen viktigt för auktoritetär att ge-

miljöarbetet.

Den geografiska avgränsningen till kommuner fördel.två var en-
Miljöplaner kopplas till formmåste i personal ochnya resurser av pengar,-

händer intill ingenting.nästannars
Genomförandet miljöprojektets förslag under tio-årsperiod.måste pågåav en-
Störst motsättningar kring förslaguppstår begränsning privatbilismen.om av-
Genomförandet miljöprojektets förslag kan behandlas ungefärpåav samma-

förändring isätt organisation. ställs kravDetstor storasom en en engage-
tydlighet, motivation, planering, och uppföljning. Målet är attmang, resurser

människorna i organisationen tänker och handlar på sätt närett nytt
förändringen har genomförts.

Förutsättningar för framgång samspel mellan hårda frågorär ett som-
metoder för samhällsplanering, rening, och mjuka frågortransporter 0.s.v.

opinionsbildning, utbildning och information. Miljöprojektet har bidragitsom
till öppenhet och stärkt det demokratiska inflytandet i mijöarbetet.

Miljöbokslutet Lokal miüöövervakning,se kapitel 6 har mottagits mycket-
positivt.

Erfarenheter från Göteborg

förändringsprocessEn i kommunen. finns miljöpolitiskpågår Det lednings-en
miljöpolicyEn för hela kommunen har utarbetats. Trafikkontoret, medgrupp. en

särskild trañknämnd, har bildats. avfallspolitisk ledningsgruppEn har lagt fram
avfallsplan jämte förslag till organisation för avfallsfrågorna.en en ny
Miljöprojektet har bidragit till sprida miljöarbetet utanför gängseatt

arbetsformer och planeringsmönster. har stimuleratDet till letaatt upp
bundsförvanter i olika miljöfrågor, utnyttja företagens behov good-willatt av
och ökade marknadsandelar, och sedan använda det goda exemplets makt.
Även länsstyrelsen har utvecklat arbetsformer och drivande i samverkanärnya
inom delar miljöområdet.av

Projektet har varit viktigt för miljöarbetets utveckling flerapå sätt.
operativt inriktadEn planering för och godstransporter, sintarperson- som-
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aktörer harandraochföretagkommuninnevånare,blandutgångspunkt
utvecklats;

materiallprodukterlmiljöanpassadeförarbetssättprojektinriktatEtt-
näringslivmellan ochtill samarbetemöjligheterfram, därkemikalier har växt

renhållningsverk m.flkonsumentupplysare,inköpare,i kommunenaktörer

utnyttjas;
kopplingförbättratsmiljöarbetet harförverktygenkommunalaDe genom-

innebäri kommunen. Dennaförändringsarbetetpågåendetill det process
miljön och förförintressetill allmänhetensanpassningbland annat en

kommu-positivt inomocksåområdet. Dettatjänsterkommunala på somses
ifrågasätts.sektornoffentligasituation deni närennen,

arbetetfortsattaprioriteras i detbörmiljöprojektetenligtprojektInitiativ och som
är

Inköpskommittén,-
Kemikaliesvepet,-

Vinst,UtRenRent-
trañkprojekt,Trañkkontorets-

översiktsplanering,miljökvalitetinriktadEn-
genomförande,Miljöpolicyns-

Miljökatalogen,-
Västsverige.förmiljöövervakningssystemetochMiljödatabas--

SkåneVästra

behovetslutbetänkande starkti sittbetonadeSkåneMiljödelegationen Västra av
operativadetsamordningenförspelförare stårñnnsdetatt avsomen

mycketvill haorganisationvilkenbildeni regionen. Menmiljöarbetet varmanav
framtida Skånesförslagdelegationensvarföri remissvaren,splittrad ettom

fallit.NaturvärnMiljö- och
möjligt förvaritdet inteingick i projektet harkommunerEftersom mångaså

enskilda kommunernashur degenerella erfarenheterfå framutredningen att av
föreslagitsjälvDelegationen harprojektet.påverkats attmiljöarbete av

efter projektetsfemningsarbete årkontinuerliga uppföljsittlänsstyrelserna utöver
förverldigats.delegationenförslagen frånredovisa huravslutande skall
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4 Miljöarbete enligt miljö-
och hälsoskyddslagarna

kapitletI behandlar vi kommunernas miljöarbete enligt miljö- och hälso-
skyddslagarna, med tonvikt miljötillsynen företag. Inledningsvispå över
behandlas kortfattat förmetoder styrning de centrala myndig-statens samt
heternas och länsstyrelsens uppgifter i förhållande till kommunernas arbete.
Därefter miljö- och hälsoskyddsnämndens övergripande enligttas ansvar
hälsoskyddslagen och för tillsyn olika objekt enligt olikadeansvaret av
speciallagstiftningarna ingående.upp mer

avsnittet förändradeI uppgifter redovisaroch vi bland annatom resurser
hur antalet anställda vid miljö- och hälsoskyddsnämnderna förändrats under
perioden 1971-1991.

avsnittetl dagens situation redovisar vi kommunernas förom resurser
miljö- och hälsoskydd och hur fördelas olikade mellan verksamhets-
områden, avgiftsfinansiering tillsyn och kommunalt Övertagandeav av
tillsynsansvar enligt miljöskyddslagen för B-objekt.s.k. A-och

kartläggningVår visar kommunerna 1991 ianvände genomsnitt cirkaatt
2,5 årsarbetskrafter 10 000 invånare till miljö-allt och hälsoskydds-per
arbete. Av denna användes 0,4 årsarbetskrafter till miljötillsyn. Lika
mycket tid till livsmedelstillsyn.användes Vi vidarehar uppskattat att
tillsynsavgifter 1991 38%täckte personalkostnaderna för miljötillsynen.av

Vi beskriver i kapitlet också erfarenheter tillsynkommunal enligtav
miljöskyddslagen och lagen kemiska produkter.om

4.1 Utredningens underlag

belysaFör vissa frågeställningar hur den kommunala ochmiljö-att om
hälsoskyddstillsynen bedrivs och vilka problem finns, i situation närensom en
decentralisering och kommunerna fått frihetpågår har ökad organisera sinatt
verksamhet, har utredningen sig till samtliga kommuner med enkät.vänt en
Ytterligare frågor har ställts till miljö- och hälsoskyddschefernai 60 slumpmässigt
utvalda kommuner, och kompletterande intervjuer har utförts iStatskontoretav
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utredningenundersökningarsekretariat.utredningens De13 kommuner, samt av
Enkätformulär ochtill kapitel 3.inledningenigenomfört närmarepresenteras

bilagor tillpubliceradeundersökninarStatskontorets ärfrånrapporter som
betänkandet.

enligt miljö-tillsynmedarbetekommunernaserfarenheterVi inhämtathar av
Kemi-ochNaturvårdsverketfrånkemiska produkteroch lagenskyddslagen om

kalieinspektionen.
förföreträdaremedreferensgruppknutitsvidareutredningen harTill en

erfarenhet.med långmiljöskyddkommunalt

hälsoskyddslagarnaochMiljö-4.2

Inledning4.2. l

det lokalahälsoskyddsnämnden harmiljö- ochlagstiftningarolikaDe som
hälsamänniskorsmiljön ellerskyddatill syftehar allatillsynsansvaret över att

grund-medborgarnaskalloffentliga tillsynenvälbefinnande. ettoch Den ge
inse riskerförmågaenskildesprincip oberoende denskydd, i attläggande egenav

myndigheternaspåkallaskall behövadennemiljön ochellerför hälsan utan att
själv drivauppmärksamhet eller process.en

kanfaktoreromfattartillsynsansvarhälsoskyddsnämndensMiljö- och som
skolor,förskolor,i olika lokaler, såsomnegativteller miljönhälsanpåverka

dricksvattenditlivsmedel,Skyddet omfattar ävenbostäder.samlingslokaler och
liksomi miljönfaktorertrafik andraindustrier, ochstörningar frånOcksåräknas.

skyddet.omfattaskemikalierhanteringen avav
miljöskyddslagen,hälsoskyddslagen,lagstiftningarnacentrala ärDe mest

renhållnings-smittskyddslagen,kemiska produkter,livsmedelslagen, lagen om
djurskyddslagen.ochlagen

styrning4.2.2 Statens

omfattning främstinnehåll ochtillverksamhetkommunernasStaten genomstyr

hälsoskydds-framgår, miljö- ochinget ordetdäri betänkandet,Vi använder annat
miljö-hälsoskyddsförvaltning, ochpå miljö- ochmotsvarande sättnämnd och

och hälso-för miljö-kommunala nämndhälsoskyddschef 0.s.v. den svararsomom
uppgifter ellerandrasamordnat medskyddsfrågorna, detta äräven när omansvar

nämndenförvaltningen har ett annat namn.
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lagar och förordningar. Ett försätt utformningannat ärstaten att styra genom av
avgiftssystem och andra ekonomiska styrmedel inklusive anslag till bland annat
sjökalkning och naturvård. tredjeEn styrform överprövningär överklagadeav
beslut. Därigenom har också normerande inverkanstaten inom miljö- ochen
hälsoskyddsområdet.

Länsstyrelsen har också möjlighet initiativpå besluta i enskildaatt egeten
tillsynsärenden enligt hälsoskyddslagen.

Staten kan vidare påverka kommunernas tillsynsverksamhet ut-genom
bildningen personal, de utbildnings- informationsinsatseroch de statligaav genom
myndigheterna skall för, uppföljning och utvärderingsvara genom samt genom
forskningspolitiken.

Generellt gäller styrningen, förutom själva lagstiftningen, den standard som
skall tillämpas i enskilda fall för det skydd lagstiftningenatt är avsedd skallatt ge

tillfredsställande, bland gränsvärden och villkor.vara Styrningenannatgenom
gäller däremot inte omfattningen de skall avdelas för exempelvisav resurser som
tillsyn enligt miljöskyddslagen eller vilkenmed frekvens inspektioner skall äga
rum.

harDet förts diskussion huruvida kommunernas totala insatser inomen om
miljö- och hälsoskyddet bedrivs i utsträckning täcker intentionerna ien som
lagstiftningen. Ett uppmärksammat exempel har varit miljö- och hälsoskydds-
nämndens i Pajala beslut under 1986 inte bedriva livsmedelstillsyn.att någon
Frågan JO, uttaladetogs J0s ämbetsberättelse 1988 det tordeupp av som att

unikt kommunatt beslut dokumenterar sin avsiktvara ett åsidosättaen genom att
tillsynsuppgiften, förhållandena de facto desammaatt iär flera andramen
kommuner. Något brott inteansågs föreligga.

JO vände sig därefter till regeringen och framförde det bristär iatt en
lagstiftningen inte har någon möjlighetatt förmåstaten kommun fullgöraatt atten
sina skyldigheter. Denna begäran från JO har inte lett till lagändring.någon
Enligt brottsbalken 20 kapitlet 1 paragrafen kan dock, efter lagändring 1989,
sanktioner vidtas förtroendevalda ochmot anställda inom kommuner, deom
åsidosätter vad åligger dem enligt specialförfattningar.som

Hittills har emellertid aldrig funnitsnågon skyldig till sådant åsidosättande av
åligganden. finnsDet alltså oklarheter detnär gäller hur långt tjänstemanna-

sträcker sig, med de formeransvaret styrning används i dag.av som
Den vigenomgång i dettagör kapitel visar det kommunala tillsynsanvaretatt

omfattandeär så bedömning alltid behöveratt förgöras välja vilkaen att
åligganden kan utföras i förhållande till de finns. Genomsom attresurser som

decentraliserat verksamhetstaten till kommunerna och ramlagstiftningstyr genom
uppkommer också skillnader på grund lokala prioriteringar.av
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tillsynsmyndighetemascentrala4.2.3 De ansvar

miljö- ochinomcentralt tillsynsansvarharmyndigheterstatligaantal ettEtt stort
hälsoskyddsområdet.

kapitelibeskrivitsmyndighet harcentralsärställningNaturvårdsverkets som
Naturvårdsverketsbetänkandei sittharNaturvårdsverketUtredningen om

verketsframhållitbland199132 attSOUoch organisation annatuppgifter aven
övrigadestärkaförunderlagbör attuppgifter i tillsynenviktigaste att gevara

tillsynenuppföljningochgenomförandeplanering,tillsynsmyndigheternas av
erfarenheter.ochkunskaperförmedlarådAllmännafram samttaattgenom

följauppmärksamtinstruktionenligt sinskallKemikalieinspektionen
de riskerochprodukterkemiskaförekomstenfrågaiutvecklingen avom

dokumenteraochsammanställautreda,medföra,kandessaanvändningen av
kanmiljörisker deochhälso-och deprodukterkemiskaavseendeverksamheten

tillsynsmyndigheter.lokalaregionala ochstödjamedföra, samt
centraladenNaturvårdsverketmedtillsammansSocialstyrelsen utövar

tillsynsmyndighetdessutomSocialstyrelsen ärhälsoskyddslagen.enligttillsynen
sjukvårdenochhälso-harlag ettEnligt dennasjukvårdslagen.ochhälso-enligt

faktorerdeoch informeraanalyseraregistrera,dokumentera, somomattansvar
miljön.iñnnsfaktorergällerohälsa. ävenoch Dettasjukdombidrar till som

livsmedelslag-gällerdettillsynsmyndighet närcentralLivsmedelsverket är
livsmedelskontrollensamordna samtleda ochblandskallochstiftningen, annat

området.konsumentintresset påbevaka
uppgiftuttaladtidigarehade att styratillsynsmyndigheternacentralaDe en

tillämpas.skullelagstiftningenhurrådoch Allmännaföreskrifter omgenom
viamöjlighetkommunerna attbegränsningskungörelsen,Genom som ger

föreskrifter kansådanaregeringen prövarbegäraKommunförbundet att om
praktikenidetta sättpåmöjligheternakostnader harökade att styramedföra

begränsats.
följauppgiftmyndigheternascentralade atti ställetharårUnder uppsenare

framBehovetbetonats. taverksamheten attbedrivnalokaltdenutvärderaoch av
har ocksåutvecklingsarbetesamordnaochinitieraochkunskapsunderlag att

framhållits.

regionala tillsynsansvaretDet4.2.4

hälsoskydds-miljö- ochförhuvudansvaretregional nivåLänsstyrelsen har på
blandLänsstyrelsentillsynen. annatlagregleradedeninklusivefrågoma, svarar

byggnadsväsendet,ochplan-livsmedelskontrollen,hälsoskyddet,för frågor om
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djurskyddet, naturvärden, miljöskyddet och hushållningen med naturresurserna.
harDet på tid länsstyrelsenspoängterats roll områdenpå där denattsenare

tillsynutövar kommunerna skall följa ochgentemot utvärderaattmer vara upp
vilket genomslag de nationella målen får i den lokalt bedrivna verksamheten, och
mindre tidigareän sig detaljkontroll.ägna åt Uppföljning och utvärderingatt
tjänar det dubbla syftet information till den centrala nivån denatt ge om
nationella politikens genomslag och återföra information till kommunernaatt om
deras roll i det regionala sammanhanget. 1993I budgetpropositionårs prop.
l99293zl00, Bilaga 14, framhåller regeringen aktuella uppgifter föratt
länsstyrelsen inom miljöskyddet kan överlåta tillsynsansvar förattvara
anläggningar miljöskyddsförordningenspå B-lista till kommunerna och att

tillsynsprogramupprätta för de samlade tillsynsaktiviteterna i länet.

4.3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens
enligt lagstiftningenansvar

4.3.1 Tillsynsansvar enligt vissa lagar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall kontrollera efterlevnaden flertalettav
författningar reglerar skyddet människors hälsa, miljöskydd ochsom av
djurskydd.

Tillsynsansvaret enligt hälsoskyddslagen omfattar bland mängdannat storen
lokaler, bostäder, samlingslokaler, lokaler för undervisning, vård ochsom annat
omhändertagande, lokaler för hygienisk behandling och hotell. Tillsynsansvaret
enligt denna lag omfattar också avloppsanordningar, offentliga toaletter, ohyra
och skadedjur, djurhållning, idrottsanläggningar och badanläggningar. Nämnden
godkänner och besiktigar också avloppsanordningar. Tillsynsansvaret inteär
begränsat till viss ellerägar- upplåtelseform, och omfattar sålunda bostäderäven

bebos ägaren.som av
Nämnden får meddela villkor, förelägganden och förbud behövs för attsom

lagen skall efterlevas i vissa fall vite. Nämnden fårutsätta ocksåsamt utfärda
kommunala föreskrifter för hindra uppkomst Sanitär olägenhet.att av

djurskyddslagenFör och lagen tillsyn över hundar och katter kanom
miljö- och hälsoskyddsnämnden på motsvarande meddela föreskriftersätt och
förbud behövs för lagen skall efterlevas.attsom

Enligt smittskyddslagen miljö- och hälsoskyddsnämnden för attansvarar
smittskyddsåtgärder vidtas djur, livsmedel, avloppsvatten andra objekt.ochmot
Nämnden skall också samverka med smittskyddsläkaren.
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renhållningslagentillsynenhälsoskyddsnämnden har överMiljö- och att
slutomhändertagandetbortforslingen ochför självaefterlevs, medan ansvaret av

kommunalaåvila andrakanavfallsplanföravfall upprätta organ.samt att en
beskaffen-omfattar kontrolllivsmedelslagenenligttillsynKommunernas av

godkännandepersonalhygiensaluhållande ochmärkning,hantering, samthet, av
livsmedelslokaler.

kannaturvårdslagen,huvuddelenenligttillsynLänsstyrelsens har menav
till kommunalvilthägn,täkter ochförvissa frågor,fördelegera t.ex.ansvaret

nämnd.
objektantaltillsynhälsoskyddsnämnden har alltså överMiljö- och stortett av
ligger påtillsynsansvarbild detskiftande slag. Förmycket att somavge en

lagstiftningarnaobjekt för någraöversikt antaletvi här övernämnden avger en

enligtTillsynsobjekt
hälsoskyddslagen

00025omhändertagandeför vård ochlokaler ca
1002pensionathotell,
9004Skönhetssalongerfrisersalonger,

samtligabullerproblemmögel-,radon-,bostäder med t.ex
uppgift saknasavloppenskildaavfallshantering, komposter,

djurskyddslagenenligtTillsyn
uppgift saknasaffärer,gårdar,iför alla djur, d.v.s.djurskydd

försöksdjursällskapsdjur,

livsmedelslagenTillsynsobjekt enligt
2 500livsmedelsindustri,

00014partihandel,detalj- och
00027storhushåll,

0003vattenverk

Källor
1991BASUN,SCB, Företagsregistret

1990Livsmedelsverket, åravser
tillkommer.marknaderfestivaler,objekt vidTillfälliga Lex o. s. v.

Miljöskyddslagen34.

i vissa fallfordrasverksamhetmiljöfarligtillståndspliktigoch ändraFör startaatt
vilkamyndigheternabedömertillståndsprövningenVidanläggning prövas.att en

kommervilka utsläppupplysningaroch fårskyddsåtgärder krävs attsomomsom
villkor verksam-förutsättningar ochvilkaundertillståndet regleras sedanske. I
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heten får bedrivas.

finnsDet former prövning koncessionsnämnds-tre eller länsstyrelse-av
prövning anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnd.samt anmälan innebärEn att
nämnden gör enklare prövning i tillståndsärende.än Enligt tidigareetten
lagstiftning före 1981 förekom förenklat prövningsförfarandeett och s.k.
dispens kunde Dessa dispenser gäller fortfarande företagen integes. om senare

tillståndsprövning.genomgått en

Definition och ansvarsfördelning tillstånds- och tillsynsansvarav
enligt miljöskyddsförordningen MF

Anlägg- A B C U
ningstyp
enligt MF

Till- tillstånd tillstånd anmälan ingen
stånds- konces- länsstyrel- miljö- och
prövning sionsnämn- hälso-sen
och den skydds-an-
mälan nämnden

Tillsyn länsstyrel- länsstyrel- miljö- och miljö- och
sen sen hälso- hälso-

skydds- skydds-
nämnden nämnden

tillinte tillsynen delegerats kommunens miljö- och halsoskyddsnämnd.om

fortsättningenl använder begreppen A-, B-, C-, och U-objekt enligt
ovanstående definitioner.

utökades1989 miljö- och hälsoskyddsnämndernas uppgifter till omfattaatt
tillsyn enligt miljöskyddslagen de mindre anläggningarna, C-objekt enligtav -
miljöskyddsförordningens lista s.k. U-objekt listade,samt inte kräversom-
tillstånd eller anmälan för vilka nämnden kan meddela råd eller före-men
lägganden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden medverkar också remissinstans vidsom
länsstyrelsens eller koncessionsnämndens tillståndsprövningar. Det relativtär även
vanligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningensatt tjänstemän deltar länsstyrel-när

tillsynsbesök.görsen
Kommunerna kan frivilligt överta länsstyrelsen tillsynsansvar över A- och B-

objekt, helt eller delvis, förutsatt länsstyrelsen delegeraratt detta tillansvar
kommunen. Hittills har detta skett i cirka 100 kommuner i varierande-
omfattning och för olika anläggningar.typer av

inteEn helt fullständig inventering antalet anläggningar kräverav som

313-0212
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i Miljötillsynenfinns redovisademiljöskyddslagenenligtanmälantillstånd eller
inventering kommer1989.3815, EnNaturvårdsverkets RapportSverige atti ny

länsstyrelserna,efter kontakt med1993. Utredningen bedömer,genomföras under
000 C-objekt.och omkring 14000 B-objekt500 A-objekt, 61992 fannsdet åratt

uppgiften osäker.sistnämnda ärDen .
93 000 jordbrukföretagsregister över1991 enligt SCBsfanns årDessutom

Miljö-tillsynsbehov. ochvarierandemed mycketdeltidsjordbrukoch2 ha hel-
enligt blandflertaletför tillsynhälsoskyddsnämnden över annatansvarar

Till dessakemiska produkter.och lagendjurskyddslagenmiljöskyddslagen, om
anmälaninte kräver U-verksamhetermiljöfarligaantaldetkommer stora som -

intetillsynsmyndigheternaanläggningar ännuoch C-objekten B-samt som-
till.känner

för motverkalämpliga åtgärderrådkan meddelaTillsynsmyndigheten attom
tillstånd kansaknarverksamheterverksamhet.miljöfarlig Förolägenheter somav

därvidfårförbud, ocheller sättaförsiktighetsmått utmyndigheten förelägga om
överträdelse lagenförverkaskyldigmyndighetenVidarevite. attär att av

beivras.
särskiltenligtundersökningarföreläggakanTillsynsmyndigheten om

föreskrivs bådeföretaget.tvingande för I programmetkontrollprogram, ärsom
villkorbeslutadelagstiftningen ochinriktningmed påanläggningskontroll attom

dessutomkontrollprogrammetviaMyndigheten kanrecipientkontroll.följs samt
besiktningsmänfristående s.k. påutförsbesiktningar, vilkaförelägga avom

bekostnad.företagets
årligenskyldigtillståndspliktig verksamhet är attDen utövar avge ensom

tillsynsmyndigheten.tillmiljörapportsärskild
driftkontrollövervakning företagetsomfattartillsyn ävenMyndigheternas av

anläggningen.inspektionersamt av

produkter LKPkemiska4.3.3 Lagen om

hanterar ellerföljs vilar denpåkemiska produkterlagenförAnsvar att somom
kemiskaförharVerksamhetsutövareprodukterna. attansvaretimporterar

miljön.skadar deninteprodukter yttre
produkt tillkemisktillverkarellerimporterar attåligger denDet seensom
vilka hälso- ochbedömningutredning förtillfredsställandefinnsdet avatt

eller överlåtertillverkarförorsaka.kan Denmiljöskador produkten ensom
produkteninformeramärkning eller på sättkemisk produkt ska annat omgenom

miljöskyddssynpunkt.hälso- ochbetydelseriskerinnebär några urav
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Efterlevnad lagen och flertal förordningar följsett myndigheternasav genom
tillsyn.

Tillsynsmyndighet Tillsynsområde

Kemikalieinspektionen tillverkare, importörer och använda-
samordnar de centralasamtre,

myndigheterna

Naturvårdsverket skyddet den miljön, iyttreav sam-
band med användning kemiskaav
produkter

länsstyrelsen den tillsynennärmare inom länet

kommunens miljö- och hälso den omedelbara tillsynen inom
skyddsnämnd kommunen

Tillsynsansvaren enligt LKP mellan de administrativa nivåerna överlappar delvis
varandra, eftersom och företag både kanett hantera kemiska produktersamma
och leverantör.vara

I lännågot har tillsynen enligt överenskommelse fördelats miljö-så ochatt
hälsoskyddsnämnden fullgör tillsynen enligt LKP för de företag harsom man
tillsynsansvar för enligt miljöskyddslagen, medan länsstyrelsen övervakar LKP
där den för miljötillsynen. Enligt Naturvårdsverket och Kemikalieinspek-svarar
tionen det lämpligtär sådan uppdelningatt generellt i länen.görsen ansvaretav

försDet dock diskussion juridiska oklarheter eventuellt kanen uppstå.om som
Möjligheterna fördela för tillsynatt enligt begränsas,LKPansvaret jämfört

tillsynmed enligt miljöskyddslagen, ingen förordning föratt närvarandeav ger
den lokala myndigheten möjlighet finansiera denna tillsyn medatt avgifter.

frågaEn diskuterats de åren vilkenär möjlighetsenaste den lokalasom
tillsynsmyndigheten har tillämpa den s.k. utbytesregelnatt LKP 5 paragrafen.
Generella regler särskilt farliga kanämnen utfärdas regeringen ellerom av
Kemikalieinspektionen. De kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna kan
däremot förelägga enskilda företag med stöd 5 paragrafenatt, LKP ellerav
generella regler, byta särskilt farliga kemikalierut mindre farliga dettamot när

motiveratär risksynpunkt.ur

Kommunala uppgifter enligt LKP

löpandeDen tillsynen enligt LKP och tillhörande förordningar gäller enligt lagen
all hantering kemiska produkter, d.v.s allmänhetens.även Miljö-av och
hälsoskyddsnämnden har enligt förordningen miljöfarligt avfall ocksåom
betydande uppgifter fullgöra med all tillsynatt slutligt omhändertagande ochav
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avfall iborttransport det miljöfarliga kommunen.uppstårav som
förordningar till lagen kemiska produkter finns mängd detaljbe-I enom

förstämmelser specifika för viss kemisk produkt eller helär en grupp.som en
för avveckling förbudet PCB ochgäller planen CFCDet mott.ex. av m.m.,

användning bekämpningsmedel. åligger miljö-förordningar med regler för Detav
förordningar efterlevs.och hälsoskyddsnämnden kontrollera dessaatt att

omfatta offentligaTillsynen skall förutom industriverksamhet verksam-ren
bensinstationer,heter och servicenäringar, olje- och kemikaliedepåer,t.ex

kemiska produkter.färghandeln och alla andra företag hanterarpå något sättsom
586 000fanns i landet 1991 totalt arbetsställen. dessa harDet år Av många en

rengöringsmedelanvändning kemiska produkter begränsas till ochav som
harliknande. Vi har gjort uppskattning antalet arbetsställen någotsom enen av

företagsregisteromfattande hantering med ledning data SCBs BASUN.mer av ur
miljö-Uppskattningen vid förutom de och objekt där ochhanden A- B-attger

omkring 000 C-objekt 93 000hälsoskyddsnämnden har tillsyn ñnns 14 samt
U-objekt. finns U-objekt beståendejordbruk, kan C- eller Därutöver avsom vara

65 000 miljöpåverkande verksamhet enbartföretag har änöver som mer
spillolja.spilloljehantering och 31 00 arbetsställen med enbart Kommunens

tillsynsansvar samtliga.miljö- och hälsoskyddsnämnder har över
tydligt inte möjligt regelbundet bedrivaSammanställningen visar det äratt att

förtillsyn alla objekt inom nuvarandepå resurser.ramen



SOU 1993 19 Miljöarbete enligt miliö- och hälsoskyddslagama 69

Uppskattning antalet verksamheter där kemiska produkter hanteras iav större
omfattning än i normal kontors- eller hushâllsverksamhe

Verksamhet Arbetsställen Arbetsställen
med kemiska med enbart
produkter spillolja

miljöskyddslagens A- och B-objekt 6 500

C-objekt exklusive jordbruk omkring 14 000

maskinuthyrningsrörelse, lastbilsâkerier 24 700

städningsrörelse 2 300

naturvetenskapliga, teknologiska, 500
medicinska forskningsinstitut

hälso- och sjukvård, barnavård, 25 000
veterinärverksamhet

moped- och cykelrepverkståder 300

handelsförmedling och partihandel med kemi- 1 100
kalier, färg, plast, gummi

varuhus, handel med dagligvaror färg, par-
fym, blomster, foto mil. 25 700

VVS-entreprenad 6 500

mâlerientreprenad 5 800

partihandel med byggnadsmaterial 5 500

bilreparationsverkstäder, fotograñrörelser, beräknade
tvätterier, trädgårdsodling, bränsle- och driv- ingår delvis
medelspanihandel bland C-objektenm.m.

86 00summa än 31 000mer
Källor

Utredningens bedömning efter kontakter med samtliga länsstyrelser, januari
1993.

Bearbetning SCBss företagsregister.av
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uppgifter ochFörändrade4.4 resurser

obalans4.4.1 på vägKommunerna mot

Underföljdunder lång år.har ökatsamlade verksamhetKommunernas aven
överflyttatsverksamheteroffentligaberott på1980-talet har det bland attannat

till kommunerna.
behov ochobalans,Kommunförbundets Kommunernal rapport mot resurser

de1992 finns genomgångkommunförbundet1990-2005 Svenska aven
förökande problemochvisarförutsättningarna påekonomiska storasom

ocksåbelyser2005.till Genomgångentiden fram attunder årkommunerna
ibarnöka. Antaletfortsätterutförkommunernaverksamhetbehoven den attav

därefter ökartidenhälft och1990-talets förstaunderförskoleåldern ökar
blir ocksååldrarna,speciellt i de högstaskolbarn. äldre,följaktligen antalet De

därförkommerhandikappomsorgochutbyggnad äldre-Upprustning ochfler. av
från kommunerna.betydande insatserkrävaatt

upprustningochledningsnätenförnyelseavloppsreningsverk,Utbyggnad avav
investeringar kommerkommunaladärområdenoch fastigheter, ärvägar storaav

behövas.att
blirsektorn,privata såproduktion i dengrund störreOm BNP påväxer av

Kommunförbundet, främstfrånenligt nämnda attföljden, den rapporten
såvida intekonsumtionen,privataför öka denmöjligheter skapas att pro-

offentligtarbetskraft tillflyttatillanvänds överduktivitetshöjningen att mer
skattekvotstigandeskedock endastkanfinansierad verksamhet. Detta engenom

haskattengrundstängdnärvarande påförmöjlighet är att ansesavsomen-
bygger påKommunförbundetsi stats-slagit i taket. Resonemangen rapport

skall begränsas.det totala skatteuttagetmakternas attsyn
ökadblandsituationenmöjlighet förbättra annatharKommunerna att genom

Övergång privattillproduktivitetshöjning.ochavgiftsfmansieringgrad av
regi kan ocksåkommunalidag bedrivs ide tjänsterproduktion många somav av

därmed skapaskonkurrensvalfrihet ochsituationen, denunderlätta somom
förkostnader kommunerna.effektivitet lägremedför ochökad

inärvarandeförverksamheter pågåravvecklingBesparingar och av
kommunalaordinarieberäknat denKommunförbundet harkommunerna. att

1993 beräknas1993 1994.både och För2,5% underkonsumtionen minskar med
miljöskydd5,8% medanfritidsområdetblikostnadsminskningen störst --

till miljö- och hälso-3,6%. Enligt enkätminskning pådrabbas enav enm.m.
ned-hälsoskyddstjänstemannaförbundet kommerMiljö-från ochskyddskontoren

hälsoskyddsnämn-i miljö- och5%genomsnitt omkringskärningar i göraspå att
minskar.verksamhetsområdetdernas budgetar utan att
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4.4.2 Miljö- och hälsoskyddet och kommunens resurser

Totalt miljö- och hälsoskyddsnämndernasutgör budget halv denprocenten av
kommunala verksamheten.

kommunalaDet miljö- och hälsoskyddet har tillförtsårengenom nya
uppgifter och förändrats, framför allt tonvikten förskjutits från kontrollattgenom

hygien och smittorisker till skydd miljön i vid mening. En deav storaav av
förändringarna kommunerna 1989 fick obligatoriskt föratt tillsynettvar ansvar
enligt miljöskyddslagen.

Den ökade omfattningen verksamheten motsvarades fram till 1984av av en
ökning personalantalet. Därefter har det totala antalet anställda minskat, medanav
antalet inspektörer fortsatt öka. Andelen inspektörer har sålunda stigit.att

Antal anställda vid miljö- hälsoskyddsnämndernaoch
1971-1991, inklusive administrativ personal.
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bl- |chefer och inspektörer -O- antal anställda

Anm. uppgifterna antalet individer, vilket högreär antaletän ársarbets-avser
krafter redovisats i följande avsnitt.som



1993 19SOUhälsoskyddslaganlamiljö- ochMiljöarbete enligt72

under deåvilar kommunerna,tillsynsuppgfterdeVi bedömer att som
finnsallmänheteneller öka. Hosoförändrade,kommerårennärmaste att vara

fördelningVidmiljöarbetet.kommunaladetförväntningarockså på avstora
emellertidmiljöarbetetförväntningarna attkommerkommunens resurser

långsiktigt godförväsentligadeandra behov även ärbehöva prövas mot ensom
tillgängligamindrefinnasdetkommerSamtidigtiutveckling komunen. att

80-talet.fallet undervaritvadskattemedel än som
iförväntningar pårealistiskahanödvändigtdärför detVi är attattanser

kanvissa kommunerskapas. Ikanmiljöarbetetförökadevilken grad resurser
anslagmedföra ökadeverksamheterandraeffektiviseringomprioriteringar och av

andra kommunermöjligtfulltsidanandramiljöarbete. Det å attför samlat är
minskadmedmiljöarbeteförstärktförväntningarna påtvingas möta ett

verksamheteroffentligadriftägande ochformerUtvecklingen avavnyaav
handläggnings-ökakan kommaresultatenheteruppdelning på attliksom separata
utbyggda barn-denhälsoskyddet. Inomochinom miljö-tillsynsärendenförtiden

ochprivatiserassannoliktverksamheterflerkommeräldreomsorgen attoch
driveroch privata entrepenörerdaghemochPrivata skolorbolagiseras. som

hälsoskydds-ochmiljö-innebäraför skolor kommerexempelvis storkök attatt
särskilti tillsynen, närflerväsentligtfårmyndigheten motattparter agera

fler,därmed delgesskallBeslutåtgärder behövs.andraförelägganden eller
kan krävaöverklagandenformalia vidkan öka,i nämndenantalet ärenden t.ex.

endakommunenhartid motpart.närän sommano.s.v.mer

situation4.5 Dagens

tillsynmedVad4.5.1 avses

miljö- ochlagstiftningaribetydelse deolikagivitstillsyn harBegreppet som
miljöskyddsla-såvälItillsynsansvaretlokala över.hälsoskyddsnämnden har det

givitsbegreppetharaktuella lagari övrigahälsoskyddslagenoch ensomgen
granskning.ochkontrollordvidare betydelse än som

miljö- ochuppgifter förföljandetillsynfortsättningen ordetiVi använder om
hälsoskyddsnämnderna

lagstiftningen,efterlevnadenövervakaatt av-
ansökningar, liksomremissyttrandentillståndsbeslut ochmeddelaatt omavge-

anmälningsärenden,handläggaatt
vidta de andra åt-ochoch förbud,föreläggandenföreskrifter,meddelaatt-

följas,skallbestämmelsergällandeförgärder behövs attsom
anslutningadministration inödvändigskötaajourhålla register ochatt annan-
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till tillsynsärenden,
och andra kontakterupplysningar i samband med besöklämna råd ochatt-

riktar sig till,med dem övervakningen
föraktivt verkainformation andra generella metoderoch attatt genom-

möjlighetertillvara olikadriftansvariga iakttar aktsamhetsreglerna och atttar
miljöförhållanden.bättreuppnå

framgår,i betänkandet, där ingetOrdet miljötillsyn används annat som en
miljö-skyddslagen ochmed tillsyn enligtsammanfattande benämning allt arbetepå

kemiska produkter.lagen om

miljö- hälsoskydd4.5.2 för ochResurser

miljö- ochdelenligt miljö- och hälsoskyddslagslagarnaTillsyn är en av
776tillsammansarbetsfält. 1992 hade dessa nämnderhälsoskyddsnämndens breda

årsarbetskrafter.förfogade drygt 2 100miljoner kronor i budgetmedel och över
budgetmedelcirka 900 000 kr ianvände i genomsnittKommunerna per
samlade verksamhet,000 invånare för miljö- och hälsoskyddsnämndernas10

2,5genomsnitt användes cirkaför personal.huvuddelen kostnader Ivarav var
hälsoskyddsarbetet.årsarbetskrafter 10 000 invånare till miljö- ochper

årsarbetskrafter miliö-för ochAntal

invånare,hälsoskyddsarbete medeltal10.000per
för olika kommuntyper 1991.

3,43,5 3.13
233 2,62,6

232,5 l
2

2 .
1,5

1 |

0,5
i l0 r . .. . .. .

gles- lands-förort mellan- bmksort normalstorstad större
bygds- bygds-stad kommunstor

kommunkommunstad

bilagahar efter folkmängd enligt 3.Kommunerna tätortsgrad,grupperats m.m.
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Glesbygds- och landsbygdskommunerna och bruksorterna har, räknat per
10 000 invånare, personal och högre kostnader för miljö- och hälsoskydds-mer
arbetet riksgenomsnittet.än kostnad finns iLägst de städerna. Uppgifternastörre

medelvärden. Skillnader iär resursbehov diskuteras nedan. Siffervärden för
nettobudget och antal ärsarbetskrafter finns i bilaga 4.

kommunernaDe minsta

119I kommuner finns mindre fyra årsarbetskrafter för miljö-än och hälsoskydds-
arbete, och i 40 dessa mindre ársarbetskrafter.två delän I storav en av
kommunerna det alltså mycket litenär handläggare sköter miljö-en grupp som

hälsoskyddsfrágorna.och flertaletDet Sveriges befolkning bor dock istora av
kommuner.större Det också där de flesta källorna till miljöstörningar ñnns.är

Kommuner med höst fyra årsarbetskrafter för
miljö- och hälsoskydd

antal årsarbetskrafter miljö-med och antal kom-
hälsoskyddsutbildning eller motsvarande muner

0-0,9 4

1.0- 1,9 36

2-4 78

minstaI de kommunerna ofta uppgifter i samband med nämndsammanträden,tar
remisser betydligt andel arbetstiden i kommuner.större än störrem.m. en av
Kommentarer i utredningens enkät vittnar de svårigheter upplever depáom man
minsta förvaltningarna med klara miljöplanering, förebyggande arbete,att
löpande kompetenstillsyn och utveckling inspektörernas med bara fåtalettav
anställda.

Arbetstidens fördelning verksamhetsområdenpå

Pâ sida miljö-nästa och hälsoskyddsförvaltningarnas uppskattningpresenteras av
ärsarbetskrafter för nämndernas olika arbetsuppgifter. Tid för administration,
personalutbildning, informationsverksamhet ingår i respektive område.m.m.

Vad påverkar resursbehovet

Många lokala förhållanden påverkar behovet för miljö- ochav resurser
hälsoskydd i kommun. Faktorer kan kräva de normalautöveren som resurser
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hälsoskyddsnämndernamiljö- ochvidfördelningArbetstidens
Årsarbetstid riksgenomsnittinvånare00010per

002020202020202023.
o,,,o,q,,,&lt;,&lt;&gt;Q§§3,,oo,o,0,ooââooo

si

0,3

hälsoskyddsnämn-ochför miljö-invånare10.000ärsarbetstid 2,4 årTotal per
verksamhet.totaladernas

verksam-för olikatideruppskattadeförvaltningarnasBearbetningKälla av
hetsomráden.

produkter.kemiskaochverksamhetermiljöfarligaprövningTillsyn ochA av
bevakningochkartläggningutomhusmiljönistörningarBevakning avB av

buller, mark.luft,beträffandemiljön vatten,yttre
information.tillsyn ochLivsmedelC -

bygglov.bostadshygien,lokaler,TillsynD av
allmäntoch VA.vattentäkteravlopp,EnskildaE

Renhållning.F
smittskydd.djurskydd,Skadedjur,G

miljövärdsprogramtrafikplanering,planering,fysiskSamhällsplaneringH
etc.

verksamhet.specalreglerad
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insatserna bland enskildaär antal avlopp, fritidsbostäderantalannat stort stort
och fritidsboende märks i invånarantalet, turistnäring i kombinationstorsom
med högt ställda krav god livsmedelshygien.på I landsbygdskommuner kant.ex.
det finnas till tusental jordbruk 10 000 invånare, vilket kan iett taupp per
anspråk årsarbetskraft för framför miljötillsynallt djurskydd.ochen

Omfattande kalkningsinsatser grund försurningpå 48 kommunerav uppges av
resurskrävande. kommunerI några analyser omfattandepågår ochsom

informationsarbete följd cesiumnedfallet efter kärnkraftsolyckan isom en av
Tjernobyl.

Vidare förekommer variationer mellan kommunerna grundpåstora av
skillnader i antal och företag. industri medför ständigtNärvarotyp tungav av
arbete med yttranden till länsstyrelse och koncessionsnämnd bevakningsamt av
planärenden, boende inte för alltförså mycket buller eller luftföro-utsättsatt
reningar. Stora krävs i vissa kommuner för livsmedelskontroll i sambandresurser
med renslakt och i andra för omfattande importkontroll livsmedel. Storaav
avstånd kräver i glesbygdskommuner mycket restid och kostnader. Stora städer
kan ha uppgifter ñnns eller blir i mindre kommuner.småsom

Även naturförhållanden i vissa kommuner behov insatser istörre änger av
andra. kanHär besvärlig topografi medför luftföroreningsproblem,nämnas som
berggrund mycket radon särskilt känsliga vattenområden.samtsom ger

Utöver myndighetsuppgifter och miljöplanering har i mindre antalett
kommuner miljö- och hälsoskyddsnämnden också för naturvård.ansvar

Diagrammet sida visar tiden förpå hur miljö- och hälsoskyddsnämn-nästa
dernas arbete fördelas i landsbygdskommuner och Fördelningenstäder.större
för alla kommuntyper redovisas i bilaga 4.

miljötillsynFör företag likaåtgår mycket tid i båda kommuntyperna. Förav
samtliga andra verksamheter används tid i landsbygdskommunerna. Särskiltmer
för enskilda avlopp och vattentäkter används personalresurser i lands-stora
bygdskommunerna.

Tid för tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden för den lokala tillsynen enligtansvarar
lagstiftningen miljö-på och hälsoskyddsomrádet. Totalt använder kommunerna
cirka l 500 årsarbetskrafter för dessa uppgifter. insatserna läggsDe största
normalt tillsyn enligtpå hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen livsmedelslagen.och
Både politiskt och administrativt det inom det lokala miljö- och hälsoskyddetgörs

eller mindre uttalade prioriteringar ambitionsnivå tidsåtgångoch mellanmer av
de olika tillsynsområdena, liksom mellan tillsyn och uppgifter.andra
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fördelningArbetstidens
Årsarbetskrafter förinvånare, medeltal10.000per

större städer 1991.ochlandsbygdskommuner

städerStörreLandsbygdskommuner

0,80,8 --w-
0,70,7 ----
0,60,6 ---
0,50,5 ---
0,40,4 4-
0,30,3 --
0,20,2 -
0,10,1 --

00 --
H lF GD EA B CF G H lC D EA B

produkterkemiskalagenmiljöskyddslagen ochprövning enligttillsyn och om
miljönstömingarikartläggning yttreochbevakning av

livsmedel
bostäder, bygglovlokaler,

vattentäkterenskilda avlopp,
renhållning

smittskyddskadedjur,djurskydd,
miljövårdsprogramsamhällsplanering, m.m.

beroende påkan,tillsynsomrádensamtligaförarbetstidenanvändaDen
sambandikontakterklagomål,efterinspektionprioritering, åtägnaskommunens

medsambandibesökåterkommanderegelbundnatillkommer,objektmed att nya
medocksåTillsynen kan utövasinformationsinsatser.ellerkampanjer en

miljö-storlek ochobjektensberoendeblandmetoder,kombination annatav
karaktär.hälsostörningenseller

miljötillsynförarbetstidmycketlikakommunernaSammantaget avsätter av
00047för tillsynen000 verksamheter200företag totalt över avsom--

miljötillsynföranvändsårsarbetskrafter380de totaltlivsmedelsobjekt. Av som
praktiskföranvändshelårsarbetskrafter300omkringutredningenuppskattar att

handläggning.
förbetydelsedirekthalivsmedelstillsynlikhet mediMiljötillsynen kan

förarbetetdelden atthälsa. utgörkommunbefolkningens Dessutom aven
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bemästra regionala och vidsträckta miljöproblemännu kort och lång sikt.påmer

Finansiering tillsyn avgifterav -

Miljö- och hälsoskyddsnämnderna har möjlighet avgifter för tillstånd ochatt ta ut
tillsyn enligt miljöskyddslagen och djurskyddslagen. Livsmedelsavgifter är
avsedda täcka kostnader för provtagning och undersökningar.att mindre delEn

den årliga tillsynsavgiften avsedd täckaär kostnader för godkännandeattav av
kontrollprogram. Enligt hälsoskyddslagen kan avgifter för olika tillstånd,tas ut

inte för tillsynsuppgifter. tillsynFör enligt lagen kemiska produkter kanmen om
för närvarande inga avgifter tas ut.

Miljö- och hälsoskyddschefer i kommunermånga har framfört det finnsatt
problem med avgiftssystemen och det fåsvårt kostnadstäckningär för deatt att
verksamheter skulle kunna avgiftsñnansieras. Synpunkter hur avgifternapåsom
påverkar miljöarbetets innehåll och administrativa aspekter har redovisats för
utredningen i Statskontorets tillsynsavgifter, bygger intervjuerpårapport om som

miljö-med och hälsoskyddscheferi 13 kommuner och med länsstyrelser. Sesex
vidare bilaga 8.

Avgiftsñnansieringen bedöms några de intervjuade påverka inriktningenav av
arbetet. Tar betalt måste det också ske tillsyn. Flera byggerav taxornaman av
fastapå årsavgifter. En de intervjuade framhåller fasta avgifter kanattav ge

snedvridande effekter, besök relateras tillgörs behoven.att utan attgenom
l några kommuner, har grannkommuner inte avgifter,tar utsom som ser

miljö- och hälsoskyddscheferna detta rättviseproblem och irritationsmo-ettsom
i förhållande till företagen.ment

Några länsstyrelserepresentanter befarar kommuner kan tillsynöveratt ta
enligt miljöskyddslagen från länsstyrelsen och därmed få in tillsynsavgifter,mer

inte utökar sin förpersonal tillsyn mycketså arbetsuppgifternamen som
motiverar. Konsekvensen kan bli angelägen verksamhet inte kanatt annan
upprätthållas.

Att använda timtaxa för tillsyn mindre anläggningar i någraav anses
kommuner problem. Man betalt förär sitt arbete och harett svårtatt tavara ovan

förklara tillsyn innebär det fysiska besöket.att änatt mer
Avgifterna för miljötillsyn och djurskyddstillsyn jordbruk förefallerpå att

bereda problem i vissa kommuner, eftersom jordbrukarna negativa tillär
avgifterna. Vid besöken gårdarnapå oftagår mycket tid tillåt diskuteraatt
avgifterna, i förstället till tillsyn.

Livsmedelsavgifterna beskrivs miljö-några och hälsoskyddschefer deav som
enhetliga. framhållerNågon med avgifternamest livsmedelsområdetpå kanatt

markera ambitionsnivån för livsmedelstillsynen.staten finnsDet å andra sidan
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livsmedelsverket.tillbetalasavgiften skalldelkritik systemet attmot en av
områdenanämnda attsig från deskiljerHälsoskyddsområdet tre genom

såledesTillsynsuppgifter ärtillstånd.olikahuvudsakligenavgifterna rör typer av
lederför dettafarhågoruttryckerintervjuadede attavgiftsbelagda. Någrainte av

hälsoskydd.frågor ochSanitäramedarbetabenägenhettill mindre att
problem, Iadministrativaolikaframintervjuade lyfterdeFlera enav

i sigavgiftssystemenolikademellanolikheternapekar påkommun attman
kommunioering, rätti krav på attolikhetergällerproblem.bereder Det

mycketmedförtäcka.skall Dettaavgifternavadfastställandeöverklaga, taxor,av
efterlyses.enhetligtadministrationsarbete. Ettomfattande system

miljöskydds-avgift enligtbeslutbetungandeupplevsDet att omsom
föravgiftsskyldigetill denmeddelaslivsmedelskontrollen måsteinomlagen och

Avgiftsñnansieringen harskickasfaktura kaninvändning innaneventuell ut.en
merarbete. Småtillledervilketavgiftsbeslut,överklagandenmedförtockså av

avgifterna.betalamindre benägnaföretag är att
arbetsupp-administrativainneburitavgiftsbeläggningenharSammantaget nya

administrationskostnadema,beräknatharbesökta kommunernadegifter. Ingen av
mindreavgifter rörhöga.de Förfarhågor äruttryckernågra att somommen

ochavgiftsuttagmellanförhållandetirimlighetenifrågasätts någonbelopp av
administrationskostnad.

landetsÅsikter tillenkätutredningensfram iocksåkommerfrån kommunerna
synpunktereventuellaställdesfrågahälsoskyddskontor, där öppensamtliga omen

98miljöskyddslagen.enligttillsynavgiftsdebitering förmedpå systemet
detgällerkommentarernavanligaste attfrågan.kommenterade Dekommuner

harde svårtockså atti Mångaskevheter attförekommer taxoma. anser
deavgifterna. Några nämner atthantera attadministrera eller är anserattovana

avgifter.fastaföredrardeungefär lika mångaochbra,avgiftssystemet attär
avgifteroch ingaskatteñnansierashelt bör tas ut.tillsynenFärre attanser

miljötillsynHdför

000 invånare10miljötillsyntillanvändsarbetstidgenomsnittligaDen persom
enkät. Mestutredningensiolika kommuntypernadelite mellansig baraskiljer
till dem. Deoch förorterstorstäderminst iglesbygdskommunema,itid används

årsarbetskrafter.0,4riksgenomsnittet pådockliggerflesta nära
mellan kommunerskillnadernatill kommunerna,enligt enkätenDäremot är,

arbetstidenredovisassidafall mycket På nästai vissainom stora.gruppsamma
landsbygds-ochstäderför mellanstorainvånare10 000för miljötillsyn per

årsarbetskraft eller0,1fyra kommuneranvänderförstadenkommuner. I gruppen
Blandarbetstid.mycketsånio gångeranvänderandramindre, medan sex
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landsbygdskommunerna varierar arbetstiden mellan 0,1 och 1,1 årsarbetskrafter.
Det har inte varit möjligt för fram uppgifter relaterar tiden förattoss som
miljötillsyn till antalet objekt i respektive kommun. Detta bör emellertid kunna

1993,göras under då enkät från Naturvårdsverket sammanställs.en
Det kan finnas olika förklaringar till de redovisade resultaten. Behoven av

miljötillsyn varierar på grund skillnader i näringsliv Skillnader i hurav m.m.
tidsredovisningen för enkäten skett kan felkälla i materialet.vara en

Vi har inte haft möjlighet direkt relatera tidsåtgången till tillsynensatt
omfattning och kvalitet. Vi ändå bedömningengör de skillnaderna äratt stora ett
uttryck för skiftande ambitionsnivå mellan kommunerna.

Arbetstid för miljötillsyn företag i 21 Iandsbygdskommunerav
och 32 mellanstora städer 1991.

Landsbygdskommuner Meuanstora städer

Antal kommuner Antal kommuner
6 6

5 5

4 4

3 3

2 2I I I lIll
0 0

ñNQYQQñQQQ. ZNQYWQEQQ000000000v-v- 000000000övicüâzå-âévâöázé öåämâi-âévâeâ
000000000v- 00000000

Staplarna mångahur kommuner använder 0,1-0,2, O,2-0,3anger etc.som
årsarbetskrafter invånare10.000 för miljötillsynper

Frivilligt Övertagande miljötillsynav

1992 hade omkring 100 kommuner helt eller delvis övertagit tillsyn ochA- B-av
objekt från länsstyrelsen. föreliggerDet ingen exakt uppgift hur dessamångaom
objekt Uppskattningsvis det sigrör totalt mellan 1000 3000ochom
anläggningar, vilka omkring 50 A-objekt.ärav

Uppgifter från utredningens enkät visar det inte ñnns påtagliganågraatt
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skillnader i årsarbetstid invånare för miljötillsyn demellan kommunerper som
har tagit för miljöstörande anläggningaröver och övrigaansvaret stora
kommuner. Detaljeringen i redovisningen emellertid inte högså ökadär att en
arbetsinsats med denna tillsyn kan förväntas tydligt utslag.ettge

Utredningen har utifrån enkäten till kommunerna jämfört personalkostnaden
för miljö- och hälsoskyddsnämndernas hela verksamhetsområde i kommuner med
respektive frivilligt miljötillsyn. Jämförelsen visarövertagen kommunerutan att

utvidgatmed tillsynsansvar genomgående har personal för det totala arbetetmer
miljö-med och hälsoskydd inklusive livsmedel, lokaler, bostäder och bygglov,

samhällsplanering m.m. övriga kommuner. bidragande orsak kanän En attvara
de fått ökade i samband med de tagit tillsynsuppgifterna,överattresurser men
bakgrunden kan också det de kommuner huvudär överatt taget satsatvara som

miljö- och hälsoskyddpå sig frivilligtredo tillsyn.mest överansett att tasom
Enligt Statskontorets samladeDet miljöarbetet har alla undersöktarapport

kommuner de minsta planer tillsynenpå anläggningar.över störreutom att ta av
vanligasteDe för Övertagande från närheten och kommunmed-utgårargumenten

lemmarnas intresse. Man kommunen och dess invånare deåratt mestmenar
Ävenberörda, anläggningar vidareäven har miljöeffekter. medav som

länsstyrelsen tillsynsansvarig sig kommunen deltat.ex. attsom engagerar genom
vid besiktningar. fullt blirAtt då naturlig fortsättning.ta steget ut en

iKommunerna har, enligt Statskontorets förväntningarrapport, attom
tillsynsavgifter skall finansiera utvidgad miljötillsyn. sidantalar andraNågon åen

tendenser till kommunen i sambandkostnadsövervältring från tillstatenom
med övertagandet.

Kostnadstäckning för miljötillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndernas kostnader för tillsyn enligt miljöskyddslagen
och lagen kemiska produkter har uppskattats med antagandet kostnadernaattom

proportionellaär andelen arbetstid till respektive bruttokostnadmot avsatt netto-
140 och 200 miljoner kronor. Inkomsten miljötillsynsavgifter frånom av

företagen omkring 38 miljoner kronor 1991 för 233år de kommunervar som
uppgivit tillsynsavgift.de Kommunerna kan inte avgifter frånnågraatt tar ut ta ut
företagen för tillsyn enligt lagen kemiska produkter. landets samladeFörom
kommuner ñnansieras fortfarandesåledes huvuddelen miljötillsynen medav
kommunala skattemedel.

Tabellen sidapå beräkning hurnästa är långt personalkostnadenen av
kostnader för lokal, administration, politisk behandling oräknade föro.s.v.
miljötillsyn 1991 täcktes avgifterna för olika kommuntyper. Uppgifterna ärav

osäkra,något bland eftersom underlaget bygger uppskattningar.påannat
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38%. Medblir i genomsnitt dendettaKostnadstäckningen, beräknad på sätt,
för 1992 täckningenbudgeterat kanavgiftsñnansiering kommunernaökade av

Sammanställningen visar44%.öka tillpersonalkostnaderna beräknas att
delgenomgående täckerfrivilligt tagit tillsyn störrekommuner över avensom

övriga kommuner.kostnaden med avgifter än

inkomstmiljötillsyn medpersonalkostnader förUppskattad täckning av
avgifter 1991.i %av

tillsynmedmed tillsyn KommunerKommuner
objektoch C-enbart C- U- överöver samt

5 branscher ochkostnadstäck- förobjekt. %
fler med ochning. A-

objekt. % kost-B-
nadstäckning.

5410Storstad

3919Förort

5118städerStörre

5029Mellanstora städer

7020Bruksort

7327Normalkommun

6948Glesbygd

667Landsbygd
Wotala kr.1,9 miljonerlandsbygdskommunerinkomster avgifter varav 1

1992avgifter.miljoner iin 37,8 kr För1991 kommunernaFör tog
46,4budgeteras miljoner kr.

miljöskyddslagenenligt4.5.3 Erfarenheter tillsynav

faktorer,antaluppgifter inom miljötillsynen berortid för olika påBehoven ettav
miljömedvetenhetambitionsnivå för driftskontroll ochföretagens storlek,där typ,

miljöns känslighet,finns lokalaBland andra faktorer denföretagenpå några.är
iresultat hartillsynsarbetet och vilka kravvilka metoder används i på mansom

kommunen.
med visskan i kommuninblick i vadFör uträttasatt enenge en som

inteförutsätts läsarenresursinsats schematiskt exempel.här några Det att targes
flertalstarktdem allmängiltiga tidsbehov, då tiden berorpåmått ettavsom

lokala förhållanden liksom vilken kvalitet arbetet önskas.påpå som
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Exempel på miljötillsyn och tid 1991 i några enskilda kommuner.avsatt
Exempel skall inte uppfattas allmängiltiga tidsbehov.mått påsom

Årsarbets-Kommun, Tillsyn över Uträttat arbete
in-antal antal företag krafter, tid Uppnått resultat

vånare 10 000per
invånare för
miliötillsyn

Hörby, 1800 jordbruk l0,8 Alla C-objekt jordbruk fåroch
13 000 tillsynsbesök tredje år,var

vid brister följsbehov,tätare
upp.

Solna, Antal C-objekt 0,80,2 C-objekt i vissa branscher har
52 000 okänt brister följs ibesökts och upp,

praktiken mellanårän tremer
besöken. U-objekt har be-
sökts.

Klippan, 40 C-objekt 10,6 C-objekt besöks årligen och
16 000 Omkring 1000 följs vid brister,upp

jordbruk U-objekt gås med längregenom
intervall Jordbrukår.än tre
med fem djur besöksärmer

tredje. Brister följsvart upp.

Linköping, 110 A-, 2,70,2 Alla objektB- och C- harA-, B-
Årliga120 000 och C-objekt, besökts. eller tätare

500 besök där behov ñnns,görscza
U-objekt, 400 sällan övriga. U-objektpåmera
jordbruk och alla jordbruk besöks om-

kring fjärde år.var

Stockholm, 1 600 160,2A-,B-, Prioritering branscher medav
680 000 C- och allvarligasteU- miljöproblemen

objekt inklusive kampanjinsatser för de
kemiska produkter bidrarsom
till de allvarligaste miljöproble-

Vissa branscher kontrolle-men.
rades 1991, för andraår
enbart inlämnadegenomgång av
kontrollrapporter.

Tillsyn enligt den gällande miljöskyddslagen bygger finns tillstånddetpå att
respektive för,anmälan anläggningar skall ha det, och kontrollprogramattsom
finns för miljöstörande verksamheter.större verklighetenI saknar dock storen
del de tillståndspliktiga verksamheterna tillstånd, och gamla tillståndmångaav
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företagens kunskapborde Tillståndsprövning och anmälan ökaromprövas. om
till Ökadenligt denna. leder i sin oftamiljöskyddslagen och deras Detta turansvar

miljöhänsyn i företagen.
framkommit denVid utredningens Naturvårdsverket harkontakter med att

fortlöpande förbättras blandtillsynen förbättrats och lägetsamlade annatatt
frivillig kommunal tillsyn, tillsynenstillskottet obligatorisk och attmengenom av

U-objekten fanns iojämn. för ochkvalitet länsstyrelsen hade C-Dåär ansvar
iför bild styrks Statskontoretspraktiken inga tillsynen dem. Dennaavresurser

tillinnebär tillsynsbesök kommer ståndkommunala övertagandetDet attrapport.
i utsträckning tidigare.större än

intervjuatsenligt miljö- och hälsoskyddschefernaFlertalet kommuner är, som
bedrivenvi i övrigt inhämtat, positiva till kommunaltStatskontoret och vad enav

hälsoskyddschefer emellertid ocksåmiljötillsyn. mindre miljö- och harantalEtt
helti utredningens uppgivit de miljötillsynen bordeenkät att att vara enanser

uppgift.statlig
kvarstårbrister tillsyns- och prövningsverksamhetenAllvarliga vad gäller

har underhunnit olika i kommunerna. Naturvårdsverketdock, och har långtman
i landet.1989 seminarier med länsstyrelser och kommuner1991 genomfört-
ii vissa fortfarande i inledningsskedet arbetetEnligt dessa kommunerär man

finns. andra harinventera vilka miljöfarliga verksamheter Imed att ensom
projekt inombranschvisa projekt liksomregelrätt tillsyn kommit igång, med

harproblemområden luftkvalitet och ytvattenförorening. kommunerMångasom
ambitionen besöka C-anläggningar minstalla och gång år.B-att peren

vissabedrivas dockOsäkerheten hur miljötillsynen skall påännuär storom
bedrivasfall verksamhetsplaner för hur tillsynen skahåll. vissa finns ambitiösaI

planeringföljs aktivt. förekommer emellertid ocksåockså Det att avsom upp
tillsynen saknas helt.

hälften de tillståndspliktigaStatusen företagen varierar. Omkringpå av
inte tillstånd har dispenser. Vissa saknaranläggningarna har och gamlamånga

finns ofta i revidering.kontrollprogram kontrollprogram behovoch de är avsom
till tillstånd och kontrollprogram iför revidera och få ståndInsatser äratt nya

första uppgifter berör kommunernas tillsyn.hand för länsstyrelsen, ocksåmen
miljörapporter.Mycket också företagensarbete ägnas åt

i undersökning förFlertalet intervjuats Statskontoretsde kommunerav som
Branschtillsyn, oftaerfarenheter i tillsynen.utredningen har arbetssätt somav nya

ibedrivs inom län,i samarbete mellan kommuner ellernågra omnämnsett
positiva ordalag. utveckling systemtillsyn i kommunerna.någraEn pågårmot av

förKunskap deras effekt viktiga förutsättningarutsläppen och är attom
tillsynsmyndigheterna ställa och prioritera insatserna.skall kunna relevanta krav

ifrån fullständig.Men kunskapen i dag långtär
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tillsynBehovet kan belysas Naturvårdsverkets tillsynskampanjav av av
ytbehandlare 1987. visades det tillsynsmyn-Där krävs betydande insatseratt av
digheterna. Mätvärdena för krom, nickel zink 40-70%koppar, och sålundavar
högre vad Naturvårdsverket föreslagit i Allmänna råd. Vid förnyad kontrollän

följande hade situationen förbättrats för dem överskridit utsläppsvill-årett som
kor, hos hälften dessa företag förekom förändå höga utsläpp.änmen mer av
Naturvårdsverkets slutsats ökade för tillsyn och kontrollattvar resurser
säkerligen hade medfört väsentlig minskning utsläppen.en av

Stockholms miljöförvaltnings tillsynskampanj för Verkstadsindustri ger en
likartad bild tillsynssituationen. Trettiotvå företag, de flesta ytbehandlare,av
inspekterades främst vad driftskontrollen.gäller framgårUr rapporten

Stora brister i driftkontrollen har Bristerna desamma pH-ärnoterats.
kalibreras för joumalföringenmätare sällan, obefintlig eller ofullstän-är

dig, driftinstruktioner finns inte påtillgängligt företaget, larmet utlöses
inte. sådantMycket detta inte fram vid exempelvisär kommerav som
periodiska besiktningar, påberoende anläggningen trimmas föreatt
besiktning och i ordning. Höga halter vissa metallergörspapper av

någraanalyseras i stickproven i kampanjer de dock färre och framförvar-
zinkhalternaallt betydligt vid tidigarebättre kampanjer.änvar

Naturvårdsverkets tillsynskampanj för fiberskiveindustri visade också detatt
förelåg skillnader i ambition mellan företagen, skillnader tilloch dessastora att

del kunde återföras skillnader i ambition i fråga tillsynen mellanpåstor om
länen.

undersökningsrapportenI Miljöarbete svensk tillverkningsindustriinom
Avdelningen för Industriell Miljöekonomi Lunds Universitet 1992 har
företagens miljöarbete studerats närmare.

305 slumpvis valda företag i olikaAv storleksklasser och branscher bedrev
hälften företagen,de med fler 1000 anställda, utvecklat miljöarbeteänstora ettav

bygger framförhållning, ansvarsfördelningpå och förebyggande insatser.som
företagDessa dock endast tillverkandede företagen.utgör några procent av

Ungefär 23 tillverkande företag saknade, enligt undersökningen, heltav
miljöarbete, eller motverkar det överklaganden företagDessa äretc.genom
mestadels och medelstora.små

Enligt de nämnda förekommer awikelser från lagstiftning ellerrapporterna
givna villkor hos flertalet företagde inspekteras. Utredningens slutsatsav som

det finns behov tillsyn miljöskyddslagens efterlevnad.är överatt ett stort av
vidare enligt utredningensDet erfarenhet vanligtär småföretagare inteatt

känner till vilka skyldigheter de har enligt miljöskyddslagen, liksom det gällernär
lämna miljöfarligt avfall. De känner då inte heller till vilka myndigheteratt som
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tillsyn uttryck råd och förelägganden enligthar och innebörden av som
miljöskyddslagen.

kemikalietillsyn4.5.4 Erfarenheter av

användning och hanteringUppsökande kampanjer gjorts visar oacceptabelattsom
alltförkemiska förekommer i hög grad.produkterav

kemiska produkter finns iexempel tillsynskampanj detaljhandelnsEtt på av
1991. 28 besöktafrån Sollentuna miljö- och hälsoskyddsnämnd Avrapporten

förbjudna produkter och niosnabbköp fick 13 anmärkningar; för de såldeåtta att
kemikaliehandlareför i sortiment dålig märkning. Blandprodukter deras hadeatt

2-fick tio anmärkningar. Sju sålde förbjudna produkter, fyra sålde Klassåtta av
bilvårdsanläggningarprodukter fem med dålig märkning.och hade produkter På

märkning. blomsterhand-fanns hade tvivelaktig Också hosproduktermånga som
produkter.i butiker såldes förbjudna eller felmärktalare och med koritorsvaror

uppfattning tillsynslägetUtredningen inhämtat Kemikalieinspektionenshar om
inspektionens erfarenheter.nedanstående avsnitt grundasoch på

i flesta kommunerTillsyn kemiska produkter har demed stöd lagen omav
Tillsynenhittills främst hantering miljöfarligt avfall och CFC.gällt av nyareav

ökar. gällerregler, har sin grund bland i avvecklingsplanerna, Denannatsom
kvicksilver-lösningsmedel och vissaträskyddsbehandlat virke, kloreradet.ex.

kontrollera efterlevnadenhaltiga Alltfler kommuner inser vikten att avavvaror.
Vid misstankekemiska börjat anmäla överträdelser.lagen produkter och harom

åtgärdbrott först främst anmälan medan föreläggandeskall och göras,om om
skall där risker uppenbarligen reduceras.måsteges

Kemikalietillsynen i utveckling. Framför allt riskanalys,områdeär ett
behovriskhantering prioriteringsgrunder bör utvecklas. Inspektörerna haroch av

i fråga tillsynen börbåde i kemiska och juridiska frågor och hurstöd ommer
eftersträvas i grund- och komplette-ske. juridisk kompetens bör därförBättre

fåi viss utsträckningringsutbildning inspektörer. Kompetensstöd dockgår attav
kommunjurister ochNaturvårdsverket, Kemikalieinspektion, länsstyrelser,genom

privata jurister.
medföraktiv opinion tillsammans lokal tillsyn trycket pålokal medEn att

förbättringar kanföretagen leva till lagens skyldigheter ökar. Sådanaatt upp
produkter.inte samtliga kommuner arbetar meduppnås även sammaom

i antal kan draErfarenheterna hittills visar åtgärder begränsat kommuneratt ett
med sig företagen i landet.resten av

Enligt vad utredningen erfarit varierar tidsåtgângen för arbete med kemikalier

mycket mellan kommunerna. Figuren sida exempel.på någranästa ger
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Exempel på LKP-tillsyn tidsåtgång någramed i enskilda kommuner
1991.
Exemplen skall inte uppfattas allmängiltigt tidbehovnågot mått påsom

Kommun, Antal företag Arbetstid for InsatsResultat
kommuntyp dessa upp-

gifter

Sollentuna, 57 detaljhan- 2 arbetsmá- Inventering företagav
förort delsföretag nader och deras kemiska pro-

bilvård, dukter, information och
snabbköp uppmaning bris-rättaatt
m.f1. Vissa ärenden över-ter.

lämnade till KemI, men
ingen juridisk uppföljning
lokalt.

Stockholm, 40-50 företag 2 arbetsmå- Tillsynsbesök och upp-
storstad försäljare nader maning till bris-rättaattav

bekämpnings- ingen uppföljning.ter,
medel

Samtliga 3 arbetsmå- Nämndbeslut med stöd av
oljebolag nader därefterLKP ochsamt upp-

för- maningstörre ersättaatt stan-
brukare darddisesel med miljödi-ca-
l 500 företag esel. uppföljning,Ingen

bland grundpåannat av
pågående prövning från

sida.JOs

Göteborg, alla biltvättar i 12 tjänst i Information till företag
storstad Göteborg 2 miljöpåverkan frånär om
del Kemi- olika ledde tillämnenav
kaliesvepet till mindre skadligautbyte

produkter och till-att
verkare framtog nya

avfettnings-ochtvätt-
medel klarade mi-som
ljökraven. Uppföljning.
Spridning exempellistaav

produkter klara-över som
de kraven.

Södertälje, 100 aibetsmánad1 LKP-tillsyn integreratca
stad företagstörre med tillsyn enligt

miljöskyddslagen.
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fåtal kommit i med tillsyn kemiskakommuner har långt arbetetEtt större av
därprodukter. Malmö, Göteborg och Stockholm goda exempel,nämns mansom

arbetat problemorienterat olika och flera branschersmed ämnesgrupper mot
hantering användning kemiska produkter.och av

4.5.5 Inspektörsrollen

utredningensMiljö- hälsoskyddsinspektörens roll företagen enligtoch ärgentemot
referensgrupp fråga. myndighets-för tillsyn viktig inspektören har roll somen en

skall inspektörenmed kontrollerande uppgifter. Samtidigtrepresentant ge
företagen information för förbättra miljökunskapema ochoch argument att
därmed höja miljöansvaret företagen. andra sidan oftaönskarpå Företagen á att
framför vilka åtgärder bli godkända, och villallt exakta besked kanom som

ofta harha detaljerade förslag tekniska lösningar. inspektörenbra De vet attom
överblick fungeratvad andra håll.påöver som

balansgáng. olikainformera konsult DeAtt svårärutan att agera som en
itill inspektören blir otydligrollerna och förväntningarna kan också leda att

bristande efterlevnadrollen myndighetsutövare. kan i sin medföraDet tursom
driftansvarigeförelägganden, eftersom det blir otydligt för den vad varav som

information lagstiftningen. kan ocksåoch vad krav med stöd Dettasom var av
medföra onödiga kostnader för företaget.

Inspektörerna upplever ofta den kontrollerande rollen äntyngresom
rådgivningen. själva myndighetsutövningen inte betonaskan beroDet på att
tillräckligt i inspektörsutbildningen. Inspektörer rekryterats från andrasom
utbildningar förhar fått mindre utbildning, eller ingen utbildning alls,ännu
uppgiften.



89

globaltochLokalt5

utsläpplokalaomfattningenvi exempel påkapitlets första avsnittI avger
och iomgivningen störrei denbetydelse,diskuterar deras närmaste ettoch

sammanhang.
miljökonferensfrånrekommendationen FNsviDärefter diskuterar om

utarbetaskallJaneiro alla kommunerRioutveckling i deoch att enom
Viårhundrade.införhandlingsplan21 nästa attlokal Agenda anseren-

strategi församladutarbetandetbli led ii Sverige kanarbetetdet ett enav
utvecklingsarbeteförutgångspunktmiljöarbete ochkommunens omen

centraltvisstVi föreslårkretsloppstänkandet.tillämpningframför allt attav
utvecklingsarbete.kommunalttill sådantlämnasstöd skall kunna

konventionerna påinternationellakortfattat viktigasteVi redovisar de
bör haöverenskommelserinternationellaandramiljöområdet och några som

sammanfattaroch hälsa,för miljöarbetebetydelse för kommunernas samt
för kommunerna.konsekvenserdessmiljöpolitik, med tanke påEGs

sammanfattningsvisUtredningen anser
fråni Agenda 21 FNi enlighet med vadalla sägskommuner, satt som

lokalframi Rio, bör arbetautvecklingkonferens miljö och enom
skallhur kommunenbehandlabör framför allt21 AgendanAgenda .

ochhushållning medeffektivareför kretslopp ocharbeta naturresurser,
kretsloppsprogram;lokaltdärför benämnaskan även

led ikan21 kretsloppsprogramlokal Agenda -arbetet med ettatt vara
miljöarbetet;strategi församlad kommunalutarbetandet av en

med kommun-i samrådtvärsektoriellt ochframbör arbetasatt programmen
närings-föreningsliv ochförmedlemmarna, representantert.ex. genom

liv i samhället;
förberedelsernasvenskafrån deanvända erfarenheternaregeringen böratt

utveck-kommunaltstimuleraRio-konferensen förioch deltagandet att
stödjamyndigheter börregionalacentrala ochlingsarbete, och att

21.lokal Agendaarbete medkommunernas
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Utredningen föreslår
regeringen skapar möjlighet för kommuner få statligtatt stödatten
till utvecklingsarbete i anslutning till arbetet lokalmed Agenda 21 -
kretsloppsprogram, och efter samråd med kommunerna utarbetar närma-

mål och villkor för utvecklingsprojekt kan få stöd;re som

10 mkr tillår anslås ändamålet för budgetåren 199394att ochper
199495;

regeringen eller berörd myndighet efter viktiga internationellaatt
överenskommelser skall hålla dialog vilka insatser de olikaen om
administrativa nivåerna skall bidra med och hur uppföljningom en
skall genomföras.

5.1 lokalaDet perspektivet

l Inledning

Miljöförstöringen har i grunden rubbat balansen mellan människan denoch natur
vi både behöver för vår överlevnad och vill värde. återskapaFörett eget attge
balansen hänsyn till miljönmåste alla samhällssektorer och allgenomsyra
verksamhet sikt utformaspå förså vad människangränserna och tålatt naturen
inte överskrids.

Miljöproblemen har ändrat karaktär. punktutsläppenDe har minskatstora
kraftigt i vårt land medan de spridda och diffusa utsläppen, hänger näramer som

både med det moderna samhällets struktur och med människorssamman
levnadsvanor, har ökat i betydelse. Effekterna människans påverkan miljönpåav

iär många fall, det gäller försurning, klimatpåverkannär och uttunningensom
ozonskiktet, internationella eller till och med globala. Uttrycket Tänk globaltav

handla lokalt sammanfattar det självklara samtidigt svåra attmen- - -
miljöproblem har internationell räckvidd lösas lokalt i praktiskmåstesom
handling.

Västvärldens miljöproblem beror i allt högre utsträckning trañken,på
konsumtionen kemikalieanvändningen och avfallshanteringen. Iav varor,
Östeuropa punktutsläpp frånär industri- och energianläggningarnas skorstenar och
från avloppsledningar fortfarande dominerande problem, medan utvecklingslän-
dernas miljöproblem i hög grad kopplade till fattigdomär och exploatering av
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naturresurser.

5.1.2 Miljöeffekter lokala utsläppav

enskilda de globalatill del förbättringar inom kommunerDet är stor somgenom
miljöproblemen klimatpåverkande ellerkan lösas. Utsläpp ämnenav gaser som

specifika lokala effekter, medan utsläpp debryter ozonskiktet inga avner ger
flesta andra kan medföra skador eller hälsa i närområdet,påämnen natur

tillsamtidigt de också tillskott till de storskaliga problemen. Utsläppsom ger
inverka sker, anslutandekan motsvarande både där utsläppet påpå sättvatten

slutligen ochvattendrag och vid den kust där kommunens vattendrag påmynnar
bidrar till storskalig havspåverkan.så sätt en

Föroreningshalter, nedfall, kritisk belastning

tidigare ändringar utsläpps-Förändringar i miljötillståndet redovisades avsom
föroreningar imängder från industrier, reningsverk, och halter vattenetc. som av

eller luft. Under har också kvantitativa bedömningar hur mycketårsenare av
tål olika föroreningar börjat utvecklas.naturen av

Halt innehåll i luft eller visst d.v.s. koncentra-ämne,vatten ettavser av
tionen.

Nedfall den mängd i samband med nederbörd ellerämneettavser av som
direkt från luften växtlighet, mark eller I dennapåavsätts vatten. rapport
redovisas nedfall samtliga kväveföreningar kväve.av som

Sedan mitten 1980-talet det utveckling kunskaperna denhar skettav av omen
kritiska belastningsgränsen för olika och former miljöpåverkan.ämnen av

har förArbetet längst svavel och kväve.nått
Kritisk till långsiktigabelastning definieras den belastning ledersom som

negativa effekter hos de känsligamest naturtypema.
del den kritiska belastningen noll. gäller för stabilaFör Detämnen är t.ex.en

organiska föreningar inte naturligt. gällerförekommer motsvarandePå sättsom
i hälsosammanhang för cancerframkallande saknasdet bland ämnenatt annat en

för medicinsk föroreningar visstnedre påverkan. andra kangräns För typer ettav
påslag naturliga kan gälla förden haltenutöver Detta ämnenävenaccepteras.

förekommer i inte flertalet tungmetaller.bryts Förnaturen t.ex.som men ner,
övriga tillföras miljönutgångspunkten den mängd kanämnen är utan attsom
skador kväve från luftföroreningar, därgäller nedfalluppstår. Det t.ex. av
belastningsgränsema varierar för olika mark.typer av
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Verkligheten komplicerad vad kan inrymmas iär än måttettmer som som
kritisk belastning. finnsDet sällan enda tydligt samband mellan enskiltett ett

ioch skada miljön människor och miljö förämne ofta påverkanutsättsen av-
flera eller ämneskombinationer samtidigt.ämnen varierar känslighetenDessutom
för olika mellan inomoch olika Allergiker tidigareämnen arter. t.ex.reagerar

andra människor föroreningar medförän på många hälsoproblem.som
kritiskMåttet belastning byggerpå naturvetenskapliga kunskaper.på När

riktvärden beslutas hänsyn till politiska ekonomiskaoch aspekter.även Etttas
riktvärde kan därför lägre den kritiska belastningen säker-änvara om en-
hetsmarginal behövs eller högre exempelvis kostnaderna för denåattom- -
kritiska nivåerna för höga. Riktvärden för hälsoeffekterär kan på motsvarande

fastställas till värden ingasätt där medicinska effekter iakttagits, eller tillsom
värden väljer grund svårigheter miljökvali-på bättrenåatt acceptera attman av
tet.

Etappmál och långsiktiga mål

Nationella mål finns både avseende landets bidrag till miljöpåverkan fört.ex-
minskade svavelutsläpp eller skydd ozonskiktet vilkaoch målav som om-
skadeeffekter tätortsluftens halt cancerframkallandeaccepteras t.ex. attsom av-

skallämnen halveras. Se vidare bilaga 5.
Nationella utsläppsmål riktvärdenoch kan etappmål detpå väg motses som
svåruppnåliga målet vad långsiktigt detål. kommuner harInaturenmer om som

miljömål har övertagit nationella mål eller formulerat lokalasatt upp man egna
mål.

förringaUtan betydelsen kraftiga utsläppsminskningar enligt in-att attav
ternationella överenskommelser kommer till stånd i andra europeiska länder, får

i minnethålla imålen dessa inte tillräckliga för vadär nåatt att naturenman
MILJÖlångsiktigt tål. NaturvårdsverketsI pågående projekt 93 har olika

scenarier tagits fram. scenarier ingaI där ytterliggare miljöåtgärder vidtas pekar
underlaget följden blir allt miljöförstöring.på störreatt

scenariumEtt där internationellt beslutade diskuteradeoch avtal genomförs
har också analyserats. skulle bland innebäraDetta övergödningenannat att av
haven kommer kunna bromsas, det till innanårtiondennågraatt att tarmen
Östersjön och Västerhavet får 1950-talet. Beslutadepåstatussamma som
utsläppsminskningar kommer inte räcka för försurningen, vilketatt att stoppa
innebär skogsskadorna kommer öka och antalet försurade sjöar blir iatt att att

oförändrat eller ökar Problem kvicksilernågot. med i ñsk och kadmiumstort sett
i kommer bestå, och förvärras ökad försurning.vete att av

skapaFör totalt god miljösituation krävs alltså långtgåendeatt setten mer
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vidtasåtgärder de bestämts nationellt och i internationella avtal.än som
projekt Miljötillståndet tillstånd ochNaturvårdsverkets pågående Sverigei -

trender kommer under 1993 analyser dagsläge, utvecklingMIST ochatt ge av
dock inte kommunnivå.påprognoser -

Utsläpp från geografiskt tillbegränsat område kommun bidrarett som en
såväl global, storregional miljöpåverkan luft,lokal och mark.på vattensom

utsläppsminskningar i den eller angränsande kommuner varierarNyttan av egna
givetvis, beroende bland vilken utsläpp gäller, markens ochdetpå annat typ av
vatttendragens känslighet bakgrundsbidraget, tillskottet föroreningaroch d.v.s. av
från andra håll.

Utredningen har uppdragit Institutet för och luftvårdsforskning IVLåt vatten-
exemplifiera de lokala utsläppens andel miljöstörningar inom föro-någraatt av

reningsområden vidare 9. exempelbilaga Nedan redovisar vi kortse några
angående utsläpp till luft och från denna och andranågravatten rapporter.

prioriteringen det lokala heltäckan-För arbetet det angelägetär att en merav
de bild kan fås fram betydelse lokala åtgärder för de lokala och regionalaom av
miljöproblemen. regionala miljöanalysema, regional miljöövervak-ochDe annan
ning utveckling spridningssimuleringar kunna föra detta arbetes.k. börsamt av
väsentligt framåt.

Hälsopåverkan luftföroreningarav

luftföroreningar viktigast hälsosynpunkt i svavel- ochDe tätorter ärärsom ur
kvävedioxid, koloxid, partiklar, cancerframkallande bly.ämnen, samtozon

kvävedioxid förgäller flera hundratusen årligen halterFör utsättsatt personer
gällande korttidsriktvärden. Sannolikt överskrids riktvärdet föröver även

vinterhalvåret i trañkmiljöer. för kvävedioxidhårt belastade Halvårsriktvärde är
50 ugmi besvärsundersökning i svenska tyder kvävedioxid kanEn påtätorter att

besvär i luftvägarna vid gällande riktvärdeorsaka halter underäven avsevärt nu
ñgur sida.se på nästa
Föroreningssituationen i svenska relativt väl kartlagd inom det s.k.tätorter är

flera forskningsprojektURBAN-projektet, och URBAN-projektet harpågår. I
bland halter kvävedioxid kartlagts i och utanför antal tätorter.annat ett stortav
Mätningarna visar kvävedioxidhaltema i luften i Svealands och Norrlandsatt

till 70% förorsakas varierarlokala utsläpp. GötalandsItätorter än tätortermer av
det lokala bidraget i allmänhet mellan 45 och 70 %. bidrar iKorttransport

Sverige till bakgrundsbelastningen, innebär isödra vilket åtgärderatt gruppen
kommuner kan minska den totala belastningen. Mätningarna visar attav

åtgärderna i första hand riktas den utsläpp förmåste tätortensmot attegna
nivåerna kvävedioxid i svenska minska.skalltätorterav
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Befolkningsgrupp dagligen eller nästan dagligen brukar upplevasom
luften i irriterande vinterhalvårsvärdet för kväve-centrum motsom

Åldersstandardiserat.dioxid.

8

C8

8

ö l

3 I

I I

4O T
40

ugm3N02Vinterhalvársmedelhalt av

Irriterande------ --

De lokala bidragens andel kvävedioxidhalterna i luften i tätorteerav
ingår i URBAN-mätnätet. Värdena vintern 199192som avser

Ort lokala bidragets andelDet av
totalhalten %

Trelleborg 54

68Värnamo

Stockholm 87

Sala 66

Karlstad 81

Hudviksvall 91

Kiruna 93

Källa för båda figurerna IVL
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centrala delar beror luftkvaliten de lokala utsläppen. LokalaI tätorternas mest av
åtgärder för minska utsläppen kan därför tydlig effekt i minskad hälsopå-att ge

Ävenverkan. för bullerstörningar det lokala åtgärder behövs.är som
Trafiken tillden helt dominerande källan till det lokala bidragetutgör

kvävedioxidhalterna i svenska tätorter.

Nedfall luftföroreningarav

redovisasI för Norrköpings kommun, Kolmårdsmiüön 1991,rapporten
simuleringar nedfall luftföroreningar från dominerande utsläppskällorav av som
industrier, värmeproduktionsanläggningar i omkringoch huvudvägnätet och
Norrköping.

från dessa till 390 svaveldioxidDe totala utsläppen källor har beräknats 1 ton
170och 3 kväveoxider det nedfall orsakas bakgrundshal-år. Omton per som av

läggs till de simulerade följande värdenvärdena erhållsten

Uppskattat nedfall år. inom NorrköpingsVärden parentesper anger
bidrag till nedfallet i procent.

Plats Svavel Kväve
år årkgha och kgha och

Centrala 16 20% 10 34%

Norrköping

Händelö 4 km NO 27 52% 13 50%om
centrum

Kolmårdsbranten 15 14% 9 28%

10 km NOca om
centrum

Björndalen 13 2% 6%7
20 km NOca om

centrum

förVärde kritisk be- 3-8 2-3 för de mest
lastning i regionen känsliga markerna.

ällorl
Kolmårdsmiljön 1991. Miljö- hälsoskyddskontoret,och Norrköpings kommun.

ÖstergötlandsUppgift från Länsstyrelsen län.i
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kritiska för svavelnedfallSammanställningen visar den belastningen över-att
gångersvavelnedfallet tillskrids i alla referenspunkter. KolmårdenI är treupp

belastningen. till främst höghögt den kritiska Orsaken dettaså är ensom
bakgrundsbelastning. Norrköpings bidrag till totala svavelnedfalletdet påär ett

14% avstånd. avståndavstånd 9-10 km cirka och längrepå På ettavtar avav
belastningen.cirka 20 km bidraget 2% den totalaär av

utanför där nedfallenKvävenedfallet överskrids och Händelö, depå största
nedfallet kan vid för-enligt beräkningarna Kolmården lägre,Iäger är menrum.

områdetkastningsbranten i nivå med värdet för kritisk belastning. I näravara
erhålla nedfallsminskningarNorrköping kan således lokala åtgärderman genom

utsläppsminskningar. Kolmårds-mycket internationella Förstoramotsvararsom
i omgivningsberoendetskogarna större.ärstort

dominerasredovisas och kvävebelastning i Kolmårdensvavel-I attrapporten
Norrköpings bidrag totala nedfalletlångväga till dettransporter, att avav men

framgår ocksåsvavel och kväve i Kolmården ändå kan betydande. Det attvara
till för högakvävekälla upphovE4 Kolmårdenväg är storgenom en som ger

kvävedioxidhalter i kringbred vägen.en zon
biotopernai nivå och för de känsligastekvävenedfall ligger med,Dagens

Belastningen kväve minskas medden kritiska belastningsgränsen. måsteöver, av
i Kolmårdencirka 60% för i nivå med vad de känsligastekommaatt naturtyperna

minskning1985 inte skettlångsiktigt tål. Jämfört med har det någonår vareav
bakgrundsnedfall svavel och kväve isig bakgrundshalter ellerrådande av

Kolmårdsregionen.
kvävenedfall i Sverige krävsbelastningsgränsen för södraunderFör nåatt en

jordbruksintensi-50% iminskning kväveutsläppen med åtminstonede lokalaav -
överskridandedelar Sverige förekommer ocksåområden med andral avva mer.

överskridskritisk belastningkritiska belastningsgränser. marker därFör somav -
utsläppen särskilti exemplet från Kolmården lokala insatser minskarär som-

angelägna.

Vattendrag

iaktta med blottalokala effekterna utsläpp till har ofta varit lättaDe vatten attav
1960- 70-talen skedde omfattande utbyggnad avlopps-Under ochögat. en av

rening fosfor.reningsverken biologisk kemisk rening d.v.s.med och s.k. av
väsentligt. Lokalt har olikaDärmed minskade övergödningen vattendragav

miljöeffekter föranlett långtgående åtgärder.mer
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Exemplet Ringsjön

När Ringsjön i Skåne i början 1960-talet användes för,vattenreservoarav som
bland Helsingborg råvattenkvalitenannat braså rening med kemikalierattvar
inte behövdes. Klorering behövdes enbart för förhindra bakterietillväxt iatt
ledningarna. Men på andra platser vid Ringsjöarna förekom problem med

Årenbadvattenkvaliten. därefter ökade algtillväxten kraftigt.
Den s.k. Ringsjökommittén tillsattes för komma tillrätta med den kraftigaatt

algblomningen och närsaltsbelastningen. Därefterstora genomfördes stora
förändringar i jordbruket. Vidare beslöts skärpta krav på avlopp från enskildaom
fastigheter och mjölkrum. Flera mindre anslöts tilltätorter kommunala
reningsverk och anslutning gjordes fastigheter från perifera områden medav
ganska gles bebyggelse varför kostnaderna blev höga för långa ledningar. Odling

och fånggrödorvattenväxter har också pågått inom projektet.av
Närsaltsbelastningen Ringsjönpå från omgivningen och utflödet därifrån till

Rönneå har följts. har visatDet sig i sjön i juni 1991 likaatt klanvattnet var
i början 1960-talet.påsom

Fosfor- och kvävebudget för Ringsjöama 1977 och 1990.

Kväve10§fbr

19771977
Os0.1 5931

5.5 5376.5 159

1990 1990
Ytvattentilllörsel 3. Nederbörd Rönneå5.

2. Ormanäs reningsverk 4. Ringsjöverket 6. Till luft och sediment
Källa Ringsjökommittén.

413-0212
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lokalglobal ochbådelokalt förHandla nytta

vattendragförbättringarväsentligaerhållakanframgårSom genomavmanovan
lokala åtgärder.

Vidomgivande hav.iföroreningsproblementillutsläpp bidrarSvenska även
effekternadärpåtaglig, och det ärbidragpåverkan vårakusterna mestär egnaav

situationen längremedanmärkbara,bli tydligastutsläppsminskningar kanav egna
omgivande länder.frånåtgärdersamladeberoende detill havs ärut avmer

inomfaller 27%utsläppskällorfrån svenskatill luftkväveutsläppAv ner
ikväveoxidhaltemabetydande delkväveutsläppenorsakarLokaltlandet. aven

Dekringtill nedfallet tätorter.tillskott störreförsumbaraickeochtätorter, ger
i andra länder.fallerelleromgivande havsprids vidare belastarutsläpp nersom

ÖstersjönsÖstersjöns tillrinnings-inomellerdel nedfaller påDärav ytastoren
Östersjön.kvävebelastningentilloch bidrarområde av

frånutsläppbeståriluftföroreningar EuropabakgrundensamladeDen avav
spädsföroreningarnakällan, innanområdenstäder, byar I näramånga tusen osv.

åtgärder nålokalamöjligheterreellamed vinden, har att genomut man
omfattandekrävsfrån utsläppbortnedfall längreförförbättringar, medan det

länder.Sverige och andraåtgärder i
möjligheterutsläppför andrafinns också attmotsvarande sätt typerPå av

imarknedfall denminskat närmastesåvälbidra tillåtgärderlokalagenom
storskaligatilltätortsluftiföroreningshalteroch lägreomgivningen som

utsläppsminskningar.

överenskommelserInternationella5.2

miljökonferensenFNsUNCED5.2.1 om-
1992Janeiroutveckling i Rio deoch

iutmynnade1992Rio Janeiroutveckling i demiljö ochkonferensFNs enom
Över-21.Agendaårhundradeförhandlingsplanvärldsomfattande nästa -

rekommenda-ländervärldensdokumentomfattandeenskommelsen är ett som ger
utveckling.hållbar Ansatsen ärekologiskt attföråtgärder uppnåtioner att enom

politikenmiljöanpassning påskall förebyggasi första handproblemen avgenom
Sambandenskogsbruksområdena.ochjord-energi-,bland transport-,annat
avsnitt medutförligt. Etti u-ländermiljöproblemfattigdom ochmellan tas upp

förändra ohållbarabehovetresursförbrukningi-ländernasfokus attpå tar upp av
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konsumtionsmönster och livsstilar.
För förverkliga Agenda 21 krävs det lång rad områden lokalapåatt en

insatser. särskilt iDetta kapitel 28, Lokala myndigheters till städinitiativtas upp
för Agenda 21. betonasDär det de lokala myndigheternasäratt attansvar
planera, bygga och underhålla den lokala infrastrukturen, för denupp ansvara
fysiska planeringen, fastställa lokal miljöpolitik och lokala regler genomförasamt
nationella och regionala lokala myndigheternaDe bör också främjaprogram. en
hållbar utveckling utbilda och komunmedlemmarna och mötaattgenom engagera
deras krav.

Följande mål konferensen i Rio de Janeiroantogs av
1996 bör de flesta kommuner i varje land i samråd med kommun-senast-

medlemmarna ha utarbetat lokal Agenda 2] ,en
1993 internationellabör ha påbörjat samrådsförfarande medsenast ettorgan-

målet öka samarbetet mellan kommunerna,att
1994 bör för kommunförbunden och andra lokalasenast representanter-

myndigheter ha ökat samverkan och samordningen sigmellan detpå
internationella planet med målet bygga informations- och erfaren-att ut
hetsutbytet bland lokala myndigheter,
alla kommuner i varje land bör genomförauppmuntras att program som-
säkerställer kvinnors och ungdomars representation i samband med beslut,
planering och genomförande.

den globala handlingsplanenI varje kommun börsägs utarbeta sin lokalaatt
Agenda i dialog med kommunmedlemmarna, lokala organisationer och

för näringslivet. Genom sådan samverkan kan hushållensrepresentanter en
medvetenhet frågor hållbar utvecklingrör öka, samtidigtom som en som
myndigheter, enskilda och andra aktörer lär varandra. Kommunalaav program,
politiska beslut och bestämmelser för målen i Agenda 21uppnå kan då ocksåatt

och utvärderas utifrån de lokala Riktlinjer förantas.anpassas program som
ekonomiskt stöd till verksamheten lokalt, nationellt och internationellt bör- -
likaså utarbetas.

Inom kommer besluten frånFN Rio-konferensen följasatt upp av en
nyinrättad för hållbarKommission utveckling CSD och rad FNgenom en av s
fackorgan och regionala kommissioner.

Sverige har regeringenI i skrivelse till riksdagen förklarat det viktigtäratten
vi utmaningarna från Rio, och de insatser besluten bör leda tillatt tar attoss an

få sinmåste tyngdpunkt detpå lokala planet.
Vi arbete enligt beslutet lokal Agenda 21 kan bliatt ett ettanser om

värdefullt förstärka miljöarbetetsätt i kommun, bland detatt annat atten genom
underlättar utvecklandet samlad tvärsektoriell strategi och detattav en genom ger
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godaocksåmiljöarbetet.delaktiga i Detmöjlighet blimedborgarna att germer
förarbetetmedarbetekommunensdenlänkamöjligheter enatt egnasamman

internatio-Sverige ochbåde ii andra kommuner,utvecklingekologiskt hållbar
dramöjligheterfår därmedutvecklingsarbete attförnyelse- ochnellt. Lokalt stora

kan dessutomArbeteti andra länder.verksamhetmotsvarandeberikaochnytta av
Rio-konferensenuppmärksammade äruppföljningen den ettdraghjälp att avav

media.allmänhet ochfrånintressefortsattsäkerligen kommer mötaämne attsom
Agendafram iförsmiljöarbetetperspektivdet påVi vill poängtera att som

Rio-påöverenskommelsernairekommendationermål och21 och många
miljöarbetet.dagligaför detocksåkommunernakonferensen bör anammas av

resultatkonferensen ärminnet besluten påihållaDärvid bör att avman
skiftandeoch medutvecklingsnivåolikamycketkompromisser mellan påstater
förseddaochiblandoch därförmiljöarbete, äroffentligtförutsättningar för vaga

tilluppfattningutredningensenligtviSverige bör taförbehåll.med I oss
förbehåll.sådanai dokumenhtenuppmaningar måloch utan

kretsloppsprogramAgenda 21Lokal -

regeringenssvenskaoch denRio-konferensenfrånhandlingsplanenBåde
hållbarekologisktmålenövergripandedeunderstrykerkommentar att enom

konkretadär mångaoch detlokal nivå, ärgenomslag påutveckling måste att
genomföras.åtgärder måste

svenskadokument. Denmening bindandejuridiski21 inteAgenda är ett
för-moralisktochpolitisktkaraktäriserat detdäremotregeringen har som
börkommunerna19929313. Viskrivelseregeringens attpliktigande anser

därförochmotsvarande21 sätt,lokal Agenda påbetrakta beslutet anserom
lagstiftning.arbetetskäl reglerafinnsinte det attatt genom

förenbartangelägenhetinte21 skallAgendalokalmedArbetet envaraen
i kommunen.hälsoskyddsarbetetochmiljö-förförvaltningden svararsom

de flestadärblirarbetetnödvändigtvidd detgörFrågornas att processen
deltar.förvaltningarna

kretsloppsprogramAgenda 21lokalUtformning av -

genomgåendedetutvecklinghållbar äråstadkommaNödvändigheten att enav
perspektivglobala påhandlingsplanensMedRio-överenskommelserna.itemat

produktionsmönsterkonsumtions- ochdeutgångspunkt ärjordens somresurser
inte hållbara.i dagi industriländernadominerarsom

Sverigesi landutveckling påhållbar ut-Vi ettväg motatt enanser
kretsloppstänkandeomställning tillinnebäraframför alltvecklingsnivå måste en
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och bättre hushållning med icke förnybara Utarbetandetnaturresurser.en av en
lokal Agenda 21 bör främja utveckling i den riktningen, och utredningenen
föreslår därför vi i Sverige använder benämningenäven lokala kretsloppspro-att

gram.
Handlingsplanen från Rio betonar det skall ske aktivt samråd medatt ett

kommunmedlemmarna, föreningsliv och företag lokal Agenda 21.om en
Samrådet skall genomföras de lokala myndigheterna,så kommunmedlemmar,att
organisationer och företag lär varandra. särskiltDet viktigt kvinnorär ochattav
ungdomar delaktiga.är Ett mål skall vidare samstämmighetnå mellanattvara
deltagarna.

För kommunens del bör det enligt utredningens uppfattning uppgiftvara en
till information den lokala miljön och dess påverkanatt den globalaatt påse om

miljön, liksom hälsoförhållanden kan ha anknytning till miljön, finnsom som
tillgänglig för samrådet. harDär möjlighet bör information belyser vadman som
kretsloppstänkande och hållbar utveckling kan innebära för enskilda hushåll också
finnas med.

Av bör det framgå vilket inflytande allmänheten olikaoch lokalaprogrammet
organisationer har haft i processen.

Alla kommunala ansvarsområden kan planering, information,tas upp
utbildning, drift, och tjänster, tillsyn. Utvecklingsarbete för ökaatt t.ex.varor
miljöhänsynen i kommunens verksamheter och för stödja miljöanpassatattegna
beteende hos allmänheten, i organisationer och företag i kommunen bör också
kunna ingå i arbetet med lokal 21Agenda kretsloppsprogram.-

Dokumentet bör, enligt utredningenspresenterar programmetsom upp-
fattning, visa hur befintliga kommunala planer och åtgärder bidrar till slutaatt
kretslopp och hushålla med finnsdet allvarliga brister ochnaturresurser, var ge
förslag till förändringar för komma vidare. börDessutom åtaganden frånatt
andra deltar i finnassamrådet med. viktigtDetparter är arbetet medattsom
kretsloppsprogrammet i långt tidsperspektiv med utgångspunkt frånettses -
dagsläget bör det ha siktet inställt utvecklingen in ipå sekel.nästa

Vi det självklart uppläggningen skall kunnaattser som av programmen
variera inom ganska vida mellan olika kommuner, och det skallatt t.ex.ramar

möjligt koncentrera arbetet frågorpå några särskilt viktigaattvara som anses
i den enskilda kommunen. Syftet skall inte likformighet, lokaltutan attvara
inleda kopplar ihop de lokala miljöproblemen, och möjligheternaen process som

lösa dem, med de globala miljömål Rio-konferensenatt pekade ut.
Förslag från arbetet med lokal Agenda 21 kretsloppsprogram gällersoma

kommunala insatser bör underställas kommunfullmäktige för beslut.
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arbetestöd till kommunernasBehov av

nationell,lokal,finansiering påbehovetRio-överenskommelsen tar avupp
dokumentet21. lAgendamed lokalför arbetetinternationell nivåregional och

givetvisbehövsinsatsernatotalsumma. Demiljard dollarl storanämns som en
utvecklingsländerna.i

förslagtillleda mångakommerkretsloppsprogrammenfrånVi attutgår att
Även samrådet kani kommunerna.utvecklingsarbeteexperiment ochpå genom-

utvecklingsarbete.formbliri sigformer detföras i sådana att aven
förmodellerkonkretagenomförandeidéarbete ochtillstimuleraFör att av
villmedel. Viekonomiskasärskildafinnas behovdetkretsloppstänkande kan av

finansierasjälvmöjligheterökadekommakan attkommunpeka på attatt en
ochkommunallagenfrihetden ökadei och medutvecklingsarbetesådant enett

innebär.självkostnadsprincipentillämpningändrad av
mycket kärvadentankesärskilt med pådet,emellertid ocksåVi attanser

kommunerangelägetsig,framförhar är attsituation kommunernaekonomiska
kretslopps-medtill sitt arbeteanslutningiutvecklingsarbetevill starta ettsom

föreslårDärfördetta.stöd tillstatligtvisstmöjlighethar ettattprogrammen
tilltillfälligt stödsådantfördelaförmöjligheterregeringen skaparvi ettattatt

regeringen,skulle kunnaFördelningen görasi kommunerna.utvecklingsarbete av
miljöområdet.myndigheterna påcentraladeeller någraeller någon avav

utvecklings-tillanslåsunder två år10 mkr årUtredningen föreslår att per
med kommunernasamrådremiss ochaviseradefterregeringen,arbetet och att en

förförutsättningstödet.för Enoch villkormål21, utarbetarAgenda närmareom
medbidrarkommunendockuppfattningenligtbör vårprojekt attstöd till ett vara

miljöavgifter,höjdadefinansierasMedlen börkostnaden.hälftencirka genomav
beslutats.koldioxid,bland påannat som

kommerutvecklingsarbetetillekonomiskt stödtillmöjligheterFörutom
förvägledningochinspirationcentralt stödbehövaocksåkommunerna att som

fonddenangelägetVi det attlokala kretsloppsprogram.medarbetet avsomser
förberedelsermedarbetadeUNCED-sekretariati detfinnskunskaper somsom

tillförsRio-konferensenideltagandet utdet svenskagenomförandeoch av
exempelvisskekanarbetet.fortsatta Dettaförstimulans detkommunerna som en

kommunernaocksåbörmyndigheterCentralaseminarier.regionsvisa gegenom
Agendatillanknytningutvecklingsarbete medlokaltvägledning förochunderlag

21.
varje land böriflesta kommunerdeRio-konferensenfrån sägerBeslutet att

förutsättningarna i vårt1996. Eftersom21lokal Agendaha utarbetat senasten
internationella måstemed måttmiljöarbetekommunaltför samlatland varaett

före denliggakommunermöjligt för mångabör det attovanligt varagynnsamma
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internationella tidsplanen. Genom tidigt får svenska kommuner ocksåatt utevara
möjlighet driva ochpå påverka den globala uppföljningen Rio-konferensen.att av
Vi olikapå bör markera vi isätt Sverige har högatt staten attanser en
ambitionsnivå i uppföljningen Rio-överenskommelserna. Därför bör detav
ekonomiska stöd till kommunala initiativ vi föreslår under budgetårenutgå
199394 199495.och

5.2.2 Internationella konventioner

mindreEtt antal internationella konventioner, främst inriktade skydda vissapå att
och djurarter, tillkom redan i börjanväxt- l900-talet. Genombrottet för ettav

globalt miljöarbete detta slag kom dock i samband med konferensFNsav om
människans miljö i 1972.Stockholm StockholmsdeklarationenDär denantogs om
mänskliga miljön. Artikel 21 i deklarationen slår fast det åligger varje landatt att

till verksamheter inom landet inte orsakar miljöskador i andra länder.attse
Principen återkommer i flera de konventioner utarbetats.av som senare

Sverige har varit drivkraft i arbetet det internationellapå planet, blanden
för få fram mål minskning luftutsläppannat att gemensamma om av av

försurande och för avveckling CFC-föreningar.ämnen av
När den lagstiftande församlingen ratificerat, d.v.s. godkänt, konventionen

skall den enligt folkrättens regler följas inom landet. Sverigel regler ochär
åtaganden inte juridiskt bindande förrän de har arbetats in i lagar och för-
ordningar.

Totalt finns omkring 150 konventioner och andra mellanstatliga avtal om
miljöfrågor. Sverige har anslutit sig till cirka 60. viktigareNågra de ärav

Skydd havsmiljönav

Oslokonventionen förhindrande havsföroreningar dumpning ochom av genom
förbränning till havs. Regional, för Nordostatlanten och Nordsjön inklusive
Skagerak och Kattegatt. konventionenI vilka inte får dumpasämnenanges som
kadmium, kvicksilver, klorerade kolväten m.fl. förbjuderKonventionen
dumpning industriellt avfall förutsatt alternativ ñnns och från 1995attav - -
bränning till havs.

Pariskonventionen förhindrande havsföroreningar från landbaserade källor.om av
Regional, för område Oslokonventionen. 1992 Paris-antogssamma som en ny
konvention skall Oslo- Pariskonventionerna.ochersätta gäller allDensom
påverkan havet, inklusive dumpningpå radioaktivt avfall.av
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Östersjöns Helsingforskon-ellermiljö,skydd marinatillKonventionen av
källor ochlandbaseradefrånhavsföroreningarformerallaomfattarventionen av

kanfarligamotverka utsläpp ämnenförbundit sigharfartyg. Parterna att somav
Östersjön. Polen,Litauen,Finland,Estland,Danmark,Deltagande ärnå parter

undertecknaLettland har planer påochSverige. EGTyskland och attRyssland,
kommissionKonventionen har1993.underHelsingforskonvention1974 års en

Helsingfors.tilllokaliseratsekretariatetverkställande ärorgan.som
måletmiljöministrarna1990 beslutade attRonnebykonferensenVid om

Östersjöns miljöministrarna1992balans. ettekologiska Vårenåterställa antog
Östersjön. ochtjugotidsperiod på årgällerför Programmetåtgärdsprogram en

kronor.140 miljardertill cirkakostnadsberäknatshar

luftenskygg av

luftföroreningargränsöverskridande ärlångvägaGenêvekonventionen enom
förkommission Europaekonomiskainom FN samtramkonvention för länderna s

svavel,protokollsärskildafogatskonventionen harTillNordamerika. om
svavelpro-Förhandlingarorganiskaflyktigakväveoxider och ämnen. nyttettom

påbörjats.nyligentokoll har

komplette-ramkonventionozonskiktetför skydd ärWienkonventionen somenav
19901987,ozonskiktetbryterMontrealprotokollet ämnenmedrats nersomom

ochCFC-föreningarnedskärningetappvisföråtaganden1992.och Anger av
utvecklingsländernaförför underlättafondInnefattarGlobal.andra attämnen. en

protokollets krav.uppfyllaatt

ochk vxt rav r

ochvilda djurutrotningshotadehandel med växter.Washingtonkonventionen om
Global.

derasochvilda djureuropeiskaskydd växter samtBemkonventionen avom
Ålägger skyddaadministrativa åtgärderlagliga ochmedmiljö.naturliga stater att

Regional.djurarter.ochnamngivna växt-

Miljöfarligt avfall

fastavfall. Slårmiljöfarligt attBaselkonventionen över gränsernatransport avom
och fåruppkommer,plats där dethand denavfall skallmiljöfarligt näratas om

underoch skermiljövinsterinnebärdetbaraöver gränsertransporteras om
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kontroll. Global.noggrann

Konventioner utarbetade inför konferensFNs miljö och utvecklingom

biologiskKonventionen mångfald omfattar traditionellt naturvårdsarbete ochom
Ökat sektorsansvar för bevarande biologisk mångfald och tillämpningett av om
bioteknik. införsDärutöver möjligheter för länder reglera tillgång tillattav

genetiska för forskning och utveckling. Global.resurser

Klimatkonventionen innehåller bland åtaganden för industriländernaannat attom
vidtaoch åtgärder för begränsa utsläpp alla växthusgaser.anta attprogram av

Global.

Qvrigt

Esbokonventionen miljökonsekvensbeskrivningar kräver miljökonse-attom
kvensbeskrivningar skall för projekt kan få gränsöverskridandegöras som
miljöpåverkan.

Överenskommelser5.2.3 inriktningmed

arbetekommunernaspå

aktuella internationellaNågra överenskommelser slag har direktannatav som
relevans för kommunernas mijöarbete europeiska stadgan för miljö ochDenär
hälsa miljö-antagen och hälsoministrarEuropas konferens arrangeradpåav en

Världshälsoorganisationen och miljöprogramFNs i Frankfurt 1989,av
Oslodeklarationen miljö, hälsa och livsstil det internationellaantagenom av
kommunförbundets 30e kongress 1991 Sundsvallsdeklarationenoch om
stödjande miljöer för hälsa från konferens hälsofrämjandeWHOs arbeteom
1991.

Oslodeklarationen framhållsI industriländerna har föregåatt ett attansvar
med exempel med tanke depå allt krav deras samhällen ställerstörre pågott
jordens också miljökvalitetDet och livskvalitet i bärkraftigtsägs att ettresurser.
samhälle viktigaremåste mål levnadsstandard konsumtionsnivå.än mättvara som

Försiktighetsprincipen alla verksamheter skötas inommåsteatt naturens-
toleransramar och brist fullständig vetenskaplig fårsäkerhet inte uppskjutaatt
åtgärder förhindrar miljöförstöring betonas i deklarationen, liksom attsom -
förorenaren betalar-principen måste gälla också regional och lokal nivå.på
Oslodeklarationen framhåller också det rättighet för medborgarna haäratt atten
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miljö.information hälsa ochtillgång till all om
för hälsasamhällssektorer harallabetonarFlera dokumenten att ansvarav
behöversamhällsorganensde olikamiljö. Frankfurtstadganoch sägsI att ansvar

strategierochsamverkannivåer. Behovetdefinieras klart allapå gemensammaav
framhållsOslodeklarationenockså.betonas Iför de olika samhällssektorerna att

ochhandelnarbetsmarknadensocksåmyndigheterförutom lokala parter,
utveckling.hållbarför åstadkommaföreningslivet samverkabör att en

ochekologisk balansinriktasenligt dokumenten påSamhällsplaneringen måste
individers ochFrankfurtstadgan börEnligtfrämja hälsan.skydda ochatt gruppers

Sundsvallsdeklarationenhandel.ekonomi ochtillhälsa klart före hänsyngå
samtidigtoch miljöhälsamed målettill förstärkt lokal samverkan attuppmanar

kampanjer.främjas i strategier ochska
detaljerade planermyndigheter utarbetalokalaEnligt Oslodeklarationen bör

följas i allbör sedanoch dessamiljö ochför utvecklinghållbar naturresurser,av
föreslåradministrativa beslut. Manvid politiska ochekonomisk planering, att

införas.miljökvaliteten skalllokala mått på
Oslodeklarationenmyndigheteråtgärder för lokala nämnerSom konkreta

avfalletminskaträdplantering,förenergisparprogram,bland attannat program
kollektivtrafiken ochförstärkamedvetenhet avfalletoch skapa attsom resurs,om

medvetandei städer. Medborgarnasanvändningen privatbilarförsvåra omav
val.hälsosammaunderlättaråtgärderlivsstilar bör höjashälsosamma somgenom

aktivtkonsumtionohämmaddet gälleråterhållsamhetliknande bör närPå sätt
onödig förbrukningför hindra naturresurser.uppmuntras att av

Överenskommelserna och kommunerna5.2.4

olikaviktigtdet resultatenUtredningen vill understryka är typerattatt avav
fall behöveroch utvärderas.följs I mångainternationella överenskommelser upp

itill uttrycköverenskommelser bör kommadet klarläggas hur mål och
återföra erfarenheter ochmekanismer förfinnaskommunerna. bör ocksåDet att

levasig för sökatill beslutarresultat utvecklingsarbete kommuner att uppsomav
till vad överenskommits.som

internationellagenomslagmekanismer.dag saknas ofta sådana HurI stort
informations-faktorerberoendefår blir då i hög gradöverenskommelser somav

möjligheternapolitiskt,förmåga förankra resultatenspridning, deltagarnas attatt
särskilda utveck-etablerade kontaktnät ellersprida goda exempel genom

lingsprojekt.
förmiljöområdet innebärkonventionernaVad de internationella på en

itydligt. fall har mål och reglerkommun har ofta inte heller gjorts I många
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konventionerna inte genomförande, eftersomsärskilda förkrävt program
Åtagandetnationella svenska Genevekon-mål har ställt högre krav. genom

frysning 1994 1987 nivå dock exempelventionen kväveutsläppen årspå ärom av
för Sverige.åtagande kan bli problematiskpå ett som

Vi innebörden för kommunerna måldet angeläget att antasser som av som
internationella liksom de läggs fast iöverenskommelser,genom somav

konventioner, få möjligheterblir tydligare. bör ocksåKommunerna större att
framföra före förverkligassynpunkter beslut. bör kunnaDetta attgenom

myndigheter olika överenskommelserregeringen eller deltari utarbetandetsom av
från början tillämpas lokalt, ochhänsyn till hur dessa skallstörre atttar
länsstyrelserna aktiv i fortlöpande dialog.spelar roll naven som en

myndighet efter viktigaUtredningen föreslår regeringen eller berördatt
dialog vilka insatser deinternationella överenskommelser initiativ tilltar en om

olika administrativa nivåerna bidra liksom överenskommelsenskall med, hurom
skall följas nationellt.upp

5.3 det kommunala miljöarbetetEG, EES och

utifrån intresse i med ekonomiskaEG skapades samarbete Centraleuropa,ett av
frågor åstadkommautgångspunkt. Syften med gemenskapen skulle attsom vara

Romfördraget frånharmonisk utveckling och balanserad expansion.en en
inga1957, fortfarande för innehöll från börjangrunden gemenskapen,utgörsom

1987bestämmelser miljöpolitik. och med den s.k. enhetsakten ochl ännuom
emellertid iMaastrichtfördraget 1992 har miljöfrågor arbetatsmer genom

grundvalarna för samarbetet.
första miljöprogram 1972. sedan följts flera. 1992EGs harDetantogs av

förslaget till femte miljöprogram för 1993-2000, medpresenterades EGs en
1995. i likhet flesta internationellamed deProgrammet utgår,översyn över-

enskommelser från från hållbar utveckling.de begreppet Detåren,senaste
förebyggande miljöarbete för miljöinsatser fördelasbetonar och skallatt ansvaret

mellan olika aktörer. viktig punkt med tanke samhällets samladeEn på
miljöarbete förslag strategi för varaktigt hållbara därär ett att transporter,enom
miljökostnader skall bli viktig vid beskattning investeringar, skallaspekt ochen
utvecklas. Fysisk planering framhålls viktigti handlingsprogrammet ettsom
styrmedel för miljöpolitiska erfaren-mål. Betydelsen samarbete ochnåatt av
hetsutbyte det därförområdet kan komma öka.på att

1987 inlemmades artiklar miljöarbete i Romfördraget. Enligt demtre om
syftar miljöpolitikEGs till bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet,att att
bidra till skyddet människors hälsa och säkerställaatt att naturresurserav
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och miljö- ochsäkerhetförnuftigt. Förslag hälsa,utnyttjas försiktigt och rörsom
skyddsnivå.skall från högkonsumentskydd utgå en

miljöbyråneuropeiskamiljöarbete blir deniviktigt instrument EGsEtt
medlemsländernaförse EG ochinrättas. skallByrånEEA är på väg attsom

tillunderlagmiljön iuppgifter Europa,tillförlitliga jämförbaramed och somom
Även europeiskainformation till allmänheten.förutvärderingaråtgärder och samt

EG-kommissionen hari miljöbyrån.deltautanför kommer kunnaländer EG att
direktiv påuppgift följa EGsmedinrättat kemikaliebyråockså att uppen

kemikalieområdet.
fram iarbetatsprinciperbyggamiljöområdet skall påEGs åtgärder på som

skalli första handmiljöprobleminternationella sammanhang,andra attsom
ochangripas vid källanskallmiljöstörande verksamhetförebyggas, attatt

skada han orsakar.förorenaren skall betala den
tillväxtmålgemenskapensMaastrichtfördraget är tarl att ett somavanges

gemenskapensfår ställningMiljöfrågornahänsyn till miljön. ettsom av
medfattasi allmänhetdärmedmiljöregler kommerpolitikområden. Beslut attom

kvalificerad majoritet.
subsidiarite-närhetsprincipens.k.också denMaastrichtfördraget betonade

möjligt.fattas medborgarnaskallinnebär beslut så näraten, att somsom
mål bättre kan uppnåsskallgemenskapen baraPrincipen innebär när ettatt agera

förKommissionen måsteenskilda medlemsstaterna.gemenskapsnivå depå än av
frågan löses bättremotivera varförföreslåsreglervarje fråga där gemensamma

själva.gemenskapsnivåpå än staternaav
fråga.politiskdelvisfånärhetsprincipen kommerVilka följder äratt en

unioneninomsjälvständighetnationellstöd för hävdaPrincipen bör utgöra ett att
kommunalasvenskastöd för detanvändasdärmed också kunnaoch som-

utvecklingvill bromsaanvändasSamtidigt kan densjälvstyret. stater ensomav
miljöregler.hårdaremot gemensamma

EG-bestämmelser förantalSverigeEES-avtaletGenom över ett storttar
praxis. har blandi och Detarbeta in dem lagarförbinder sigmiljöområdet och att

skall dockAvtaleti miljöskyddslagen.vissa ändringartill förslaglettannat om
skyddsreglerinförabehålla ellerinte hindra Sverigei de flesta fall att somegna

längre EGs.går än
förmellan ländernaharmoniserasnormaltskall däremotRegler om varor

EGsinre marknaden,rörlighet den ärfria påatt en avsomvarornasgynna
förbud ellerinföravissa möjligheterdockhuvudprinciper. harEn att t.ex.stat

livmänniskors ochskyddablandbegränsningar med syftesärskilda att annat
förDanmarkutnyttjatsMöjligheten harnaturvärden.hälsa eller bevara t.ex. av

upphandlingengångsförpackningar. Förförbjuda drycker i vissaatt typer avav
krav produktenregel alla äveninförs EES-avtalet påatt omomvaror genom en -
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kravspecifi-iviss nivåupphandlingar måstemiljöegenskaper vid över angesen-
upphandlingnärvarande förförförfrågan. gällerkationen vid Kravet av

000från 200från miljonbyggentreprenader 1 ecu.ecu, annars
miljöskäl ellerlegitim grundnationell regel påFrågan är t.ex.avom en --

EG-domstolen eller,handhandelshinder kan i sistaolagligt avgörasutgör ett av
skall följa EGsdåEES-avtalet, EFTA-domstolen rätt.under somav

detaljbe-andragränsvärden ochmiljöområdetflesta EG-regler påDe anger
kemiskabuller,luft ochföroreningområdenstämmelser på vatten,avsom

Även livsmedelshygienen ochinomavfall och naturvård.produkter, bioteknik,
motsvarande regelverk.hälsoskyddet finnstraditionelladet

finnsbredare miljöarbetetdetbindande bestämmelser rörNågra som
inverkanbedömning pådirektiv från 1985Enligtemellertid också. ett avom

miljökonsekvens-projekt skalloffentliga och privatamiljön vissa enav
obligatorisktprojekt.namngivna Dettabeskrivning inför rad ärgöras typer aven
blandtransportanläggningarindustri- ochmiljöfarligaför antal annatett stora

självamedanoch hamnar,järnvägslinjer, flygplatsermotorvägar, staternastora
rad andraför långkonsekvensbedömning skall krävaskan avgöra enom en

föreslagitanpassning till reglerEGsprojekt. Regeringen har att ensom en
detaljplan enligtföringå i underlagetmiljökonsekvensbeskrivning i vissa fall skall

plan- och bygglagen.
i ländernaoffentligafrån 1990 skallytterligare direktivEnligt ett varaorgan

vilkettill miljöinformation,tillgång ärallmänheten bättreskyldiga ettatt ge
miljöpolitik.område för gemenskapensprioriterat

hurEG-bestämmelser berörgällandeintefinns för närvarande någraDet som
inomdirektivförslag tillutföras.skall organiseras eller Tvåmiljötillsynen

miljöledningssystemgälleremellertid framskridna.området långt Detär ettena
miljöprövningregler förECO-revision, det andramiljörevisioninkluderarsom

BådaControl IPC.Pollution and PreventionIntegratedfasta anläggningarav -
anläggningar.huvudsak riktadenuvarande stadium i störreförslagen påär mot

ställsminimikravinnebär bindande påECO-revisionFörslaget attattom
miljörevisorer ellerackrediteringssystem förländerna skall bygga externaettupp

skulle långtgåendesig tillfrivilligt ansluterverifiers. företagFör systemetsom
intern miljörevisionsåvälmiljöledningssystem ochuppbyggnadkrav på somav

tillenligt förslaget, lämnasskall,verifiering ställas. miljörapportEnextern
möjlighetenföretagen märksfördelarna för de anslutnamyndigheterna. Bland att

inte produkter.marknadsföring docki sin påanvända logotypen -
paragraferanläggningar finnsmiljöprövning fasta någraförslagetI somavom

kontrollerade skallföretagen ställs kravkontroll och tillsyn.berör På att
Myndigheterna skallmyndigheterna. åmiljörapport tillverksamheten och avge

säkerställs.tillståndet Någrasin sida vidta sådana åtgärder efterlevnadenatt av
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specifika vilken myndighet skall utföra tillsynen ellerkrav påpå typ av som
fritt förvilken myndighetsnivá den skall ske ställs emellertid inte, det ärutan

varje land själv bestämma detta.att om
förslagen möjliga integrera med miljötillsynen i land.Båda bör vårtattvara

för miljöarbetetVilka konsekvenser EES-avtalet kan få det kommunala går
i inte förutse. i varje fall instans,dag helt Klart EGär äratt att en ny vars
initiativ fortlöpande följas, Vissamiljöområdet kommunerna.på måste även av

införas i Sverige.redan direktiv och regler håller succesivt Nyapåantagna att
bindande förhandlas innan inlemmas i EES-avtalet,beslut inom EG skall de men

i fall införas.kan de det allra flesta kommeranta att attman
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verksamheter;olikadrifti kommunensmiljöhänsynen av
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Utredningen sammanfattningsvis forts.anser
kommunens miljö- och hälsoskyddsverksamhet bör hållas ihop, detatt så att
finns möjlighet till nödvändig kompetensutveckling och specialise-en
ring. Kommunen bör vidare tilldela tjänstemannågon uppgiften att
bevaka den professionella kunskapsutvecklingen liksom att expertsom
företräda miljö- och hälsoskyddsintressena inom kommunen;
kommunala och avgifter bör konstrueras de stimulerarsåatt taxor att
beteenden minskar miljöbelastningen;som
naturskolorna värdefull för skolornas miljöundervisningär ochatt en resurs
vidareutbildning personal och politiker. önskvärtDet natursko-är attav
lor eller liknande verksamheter i fler kommuner;startas

vikt bör läggas vid följa utvärdera och utveckla de lokalaatt stor att upp,
Årligainsatserna för god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.en en

miljöbokslut bra exempel uppföljningär på och information tillett
kommunmedlemmarna. önskvärtDet Kommunförbundetär utvecklaratt
den modell för resultatuppföljning utredningen. Detpresenterassom av

också angelägetär kommuner börjar använda sig miljörevision föratt av
verksamheter där har driftansvar, miljöinriktad för-ett samt attman
valtningsrevision miljö-och och naturräkenskaper och succesivtprövas
börjar användas.

Utredningen föreslår

nuvarande 4 paragrafen i hälsoskyddslagen ändras framgårdetsåatt att att
det uppgift förär den nämnd kommunen beslutar informeraatten som
kommunmedlemmarna den lokala miljön faktoreroch deyttreom som
påverkar den, de faktorer i miljön påverkar hälsan.samt om som

1 Inledning

6.1.1 Kommunens miljöarbete helheten

offentligaDen verksamheten för uppnå god livsmiljö och långsiktigt hållbaratt en
utveckling enligtmåste utredningen helhet där olika inom statenses som en organ
och kommunerna visserligen har olika uppgifter, där det framförallt alltmen
krävs väl fungerande samspel mellan alla aktörer för denett samladeatt
verksamheten skall fungera optimalt.

Insikten miljöfrågornas betydelse och komplexitet har lett till varjeattom
sektor fått samhällsuppdraget sittpå område förhindra miljöskador ochatt nya
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ñnns. utmaningarna miljöområdet har alltsålösa de problem Att påmötasom
blivit uppgift för fler miljösvårdsmyndigheterna. Sektorsansvaret förmånga änen
miljöarbetet medför nivån viktig harden lokala får roll. Kommunenatt ansvaren

betydelse för miljön,för samhällsplanering, drift verksamhetermånga storav av
produktion tjänster, undervisning tillsyn lagstiftning miljöskydd,och över omav

sektorintressenhälsa, säkerhet och kommunen olikanaturvård. måsteI sam-
miljöhänsynen finnas fältet. Kommunallagenoch med helamanvägas, över ger

preciseradekommunen vidsträckt handlingsfrihet i fråga hur bådeen om
myndighetsuppgifter skalloch det övergripande uppdraget miljöområdetpå
förverkligas.

för framtiden ställskunna lösa de uppgifter påFör mångaatt av som
i fungerande samarbetekommunerna miljöarbetet krävs det väl överatt ett

sektorsgränserna Vi därför vikt vid måletableras. lägger stor att gemensamma
strategi för miljöarbetet utvecklas. Viutarbetas i kommunen och samladatt en

revideraockså för resultat ochdet angeläget metoderär mätaatt att attanser
iverksamheten utvecklas och används kommunerna.

6.1.2 Hinder för framgångsrikt miljöarbeteett

inom de administrativautvecklat samarbete både kommunen och mellanEtt
nivåerna förutsättning för framgångsrikt miljöarbete.är etten

det gällerVi kan konstatera det har utvecklats former för samverkan näratt
traditionella med föroreningar från punktkällor. har till-de problemen Här

förfördelats mellan de olika administrativa nivåerna och ettsynsansvaret system
information blandutbyte utvecklats. Stödet från Naturvårdsverket, annatav
nationellt tillsynsråd och information, har förbättrats.ettgenom

det gäller de uppmärksammade miljöproblemen, orsakasNär senare som av
sprids både kommun- och nationsgränser, ñnns inteutsläpp över motsvaran-som

kommunikationssystemde samverkan. saknas sålunda fungerande mellanDet ett
nationella lokala nivån för de nationella miljömålden och den genomföraatt som

riksdagen, detta i fall kräver samordnade åtgärderbeslutats mångatrots attav
nivåerna. lokala ofta led imellan antal kommuner har mål,Ett ettsatt somupp

utarbetandet kommunalt miljöprogram. erfarenhet det har varitEn är attettav
formulera utifrån nationellalokala mål och åtgärdsprogram de målen.svårt att

form ihinder för framgångsrikt miljöarbete har sin grund de olikaEn ettav
administrativatillämpas gäller relationen mellan de nivåerna.detnärsystem som

beskrivas vi befinner i mellanDet kan övergångatt ett systemsom oss en som
dominerats statlig regelstyrning målstyrning.och medett systemav

Regelstyrningen innebär detaljerade regler. Tillämp-att staten styr genom
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ningen följs i rättsliga överklagningssystemet, vilketdet statenupp genom
kommunalt fattade beslut. Målstymingen består ramlagar, ochöverprövar av av

statliga följerutvärderar och den lokala verksamheten.att organ upp
olika olika politiskahar konsekvenser. detDe Ensätten äratt styra att

nivån.regelstyrning utkrävas den nationella Vidråder pånär måsteansvaret
tillämpning ramlagstiftning skall däremot i princip utkrävas lokalt.ansvaretav

Övergången från detaljreglering till ramlagsstyrning har motiverats med

möjligheter fattas detill ökat demokratiskt inflytande och beslut skall närmareatt
motiv varit ökademedborgare berörs. har kommunernasEtt annatsom

kompetens. vi i situation tillämpas medfördär bådaAtt står systemennu en
framträder tydligtproblem. Det avgöra över-är att staten attgenomsom

klagningsärenden i praktiken inom områden kommunernadär genomnormerar
ramlagstiftning givits fatta politiska beslut.har utrymme att

6.1.3 i miljöarbetetAllmänheten deltagare-

förutsättning för framtida miljöarbetet skall lyckas allmänhetenEn det är attatt
miljön motiverad bidra till denhar tillräckliga kunskaper hoten och är attmotom

opinionomsvängning behövs. Härigenom formasoch det nytänkande varssom en
opinionvilken prioritet miljöfrågorna får. Samtidigt dennastyrka äravgör

välja miljöanpassad livsstil.avgörande för hur blir bereddamånga attsom en mer
19909190regeringens proposition god livsmiljö betonasprop.I En att var

för miljön blandoch personligen kan insatsergöra annatattstora genomen
Miljöanpassat levnadssätt hoskollektivt och energi.sortera sopor, spararesa mer

införa medkommunmedlemmarna emellertid inte något gårär att ettsom
i ställetkommunalt få till stånd de förändringar behövs krävsbeslut. För att som

individernas miljöenga-brett för stimulera och stödjaspektrum åtgärderett attav
miljövänliga för den enskilde och visade valen lättaregöra attgemang,

föregångare i fråga miljöhänsyn.kommunen kan omvara en
traditionell myndighetsutöv-sådant arbete skiljer sig frånEtt mångapå sätt

ning i arbeta tillsammans medkommun. Utgångspunkten måste attvaraen
får förståelse för miljöproblemen och blirkommunmedlemmarna, allt flerså att

utveckling i sitt lokalsamhälle.aktiva i forma långsiktigt hållbaratt en
1992chef för Worldwatch Institut i Washington, avslutar årsBrown,Lester
följandemiljörapport, Tillståndet världen, medupplaga världens lästa imestav

ord
idrotts-Hittills har samhället betraktat miljörevolutionen ungefär ettsom

för titta,där tusentals människor bänkade medan hand-är attevenemang en-
på påverka utgång.full aktivt försöker fallspelare planen spelets I detta är



115miljöarbetetdet samlade1993 19 utvecklaSOU Att

åskådare frånskiljersidolinjemaframgången de osynligaberoende att somav
delaktiga. rädda planetenså bli Attvi alla kandeltagarna kan suddas ut, att

inget publikevenemang.är

föri ställetdeltagareefter medborgarnakommunenAtt strävar att somse
samhällsutvecklinglinjemiljö ligger i medframtidensåskådare i formandet enav

agerande ochden enskildestidigare betonar t.ex.än eget ansvar sommersom
ställer krav påsådaneller markägare. En strävanföretagarekonsument, en

intemeningfår enligtinsatser, och vårinriktning kommunensförändrad av
miljö hälsa.ochåtaganden för skyddminskar sinainnebära kommunenatt av

myndighet ochviktigt samarbetet mellan kommunenDet är att som
integritet ochenskildesrespekt för denpräglaskommunmedlemmarna av

valfrihet.

inom olikaMiljöarbete6.2

verksamhetsområden

miljöhänsynenmiljöarbete förutsätterframgångsriktEtt att
Varjesamhällsområden.olikautvecklingsplaner föriintegreras

miljöska-förhindraförsåledessamhällssektor har attansvaret att nya
föreligger.redanproblemför lösa dedor ochuppstår att som

19878885.Miljöpolitiken inför 90-talet, prop.

allasamhällslivetsresurshushållning skall präglamiljöför ochAnsvar
samhällets alla verksam-ställa1990-talets uppgiftområden. är att om

19909l90.god livsmiljö,ekologisk riktning.heter i En prop.

samhällsuppdragriksdagen formuleratdessa harpolicyuttalandenGenom ettsom
utmaningar.införställer landets kommuner storasom

ocholika områdenverksamhet iin kommunenskapitel 3 har vi delatI
från ochutgångspunkt lagarmiljöarbetet medbeskrivit uppgifter för det samlade

områdenmotsvarandemiljöarbetetredovisar vi hur påförfattningar. kortHär
i sikte.miljömålenövergripandeutvecklas, med deuppfattning kanenligt vår

6.2. Planeringsansvaret1

betydelseplanering inom områdenhar för ärKommunerna storavsomansvar
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för den framtida livsmiljön. områden finns särskildaPå kravnågra attom
plandokument skall ñnnas. kan värdefulla instrument förDessa att styravara
lokalsamhället långsiktigt hållbar utveckling.mot en

Varje kommun skall ha aktuell energiplan tillhörande miljökonse-meden
kvensbeskrivning. miljökonsekvensbeskrivning 1991Kravet infördes Vipå anser.
det angeläget äldre energiplaner förnyas, möjligheterna bedömasåatt att attvara
miljökonsekvenserna olika alternativ ökar.av

för fysiska liggerAnsvaret den planeringen kommunerna. plan- ochpå l
bygglagen framgår det kommunal angelägenhet planlägga för använd-äratt atten
ningen mark och Varje översiktsplankommun skall också ha aktuellvatten.av en

omfattar hela kommunen.som
Enligt bilaga 15 till regeringens budgetproposition 1992 199192 100,prop.

bilaga 15 framgår fysiska planeringen 1990-taletden har huvudupp-påatt tre
gifter, nämligen att

säkerställa långsiktigt god hushållning med ochmark- vattenresurser,en-
främja långsiktigt förnuftig lokalisering anläggningar, ochbebyggelse,en av-
infrastruktur rik stadsmiljö,utveckla och levandesamt en

hänsyn till samhällsplaneringen.kretslopp ita naturens-

Vi har funnit förregelsystemet den fysiska planeringen i uppfylleratt stort sett
de krav förbör ställas målen inom miljöområdet skall kunna uppfyllas.attsom

positiv utveckling har också lett till de företräder miljöintressenaEn att som
åtminstone i ide kommunerna, allmänhet medverkar i tidigtstörre ettnumera,

Ändåskede planeringen. finns framgår fleradet, kapitel områdenav som av
där miljöaspekterna ofta inte bli tillgodosedda. vissa fallgäller iDetanses
specifika miljökrav riktvärden för luftföroreningar och buller skall klarasattsom
i detaljplaner. långtsyftande kravet hänsyn till kretsloppDet är,naturensmer om
enligt bedömning, bara i undantagsfall i planeringen.vår styrande

Planeringen innebär olika intressen varandra. sådanEnvägsatt mot samman-
Vägning förutsättning för helhetslösning.bra Bevarande kanär uppnåatten en
ställas exploatering, ekonomiska begränsningar miljöhänsyn, vedertagnamot mot

bygga ekologiskt inriktade experiment. förtroendevaldassätt deDet äratt mot
uppgift den politiska hänsynhur tyngd kravetavgöra påatt storgenom processen
till miljön och kretslopp skall få i kommunen. Sådana awägningar hörnaturens
till kommunpolitikernas miljösynpunkt viktigaste och förmodligen svårasteur
uppgifter.

Vi vill samtidigt peka det först Översiktsplaner finnspå och kravär näratt nu,
miljökonsekvensbeskrivningarpå börjat ställas i flerallt sammanhang, som

naturresurslagens syften kan tillämpas fullt Resursbegreppet och hushållnings-ut.
principerna i lagen innebär kortfattat ickede förnyelsebara mark,att resurserna
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förutsättningi anspråk under attövrigt fårmiljön ifysiskaoch den tasvatten
godlångsiktigtsamhällsekonomisk synpunktsocial ochekologisk,frånen

skalländamålvissalämpliga försärskiltOmrådenfrämjas. ärhushållning som
anspråk.från andraskyddas

långsiktigadeochbedömningskallöversiktsplanernaGenom resursernaaven
miljökonsekvensbeskriv-ñnnas. Ommening,i naturresurslagensanspråken, nu

planbeslut kunnaigrund förfastarepolitikerfårkvalitetningar bra attgörs enav
hushållning.långsiktigt godfrämjartill vad bästställningta ensom

vikti arbeteinlettlänsstyrelsernamedtillsammanshar ettcentrala verkFlera
Exempeltillämpas.tänktahur lagarna ärinformera kommunerna attmed att om

miljökonsekvensbeskrivningar kommeroch attÖversiktsplanervälgjorda
slagmaterial dettaangelägetVi detBoverket. ärpubliceras attatt avanserav

seminarier med kommunerna.ochdiskuteras kurserockså på
politikeroch överförvaltningar ärkommunalatill bådeUtbildningsinsatser

ökadskallsamhällsplaneringenverka föreffektivt tahuvud sätt attatt enetttaget
till måletochmiljökonsekvenserochmiljöintressenspecifikatill bådehänsyn om

inomsärskiltKretsloppstänkandet är,kretslopp.tillanpassning sam-naturens
uppenbart behovdärförfinnsbegrepp. Dethällsplaneringen, ett avett nytt

samhällsplanera-hälsoskyddsinspektörerochsåväl miljö-vidareutbildning somav
området.teknikeroch påre

Informationsansvaret6.2.2

i miljö-deltagandeochallmänhetensförförutsättningarnaEn engagemangav
medbidrabörkommunInformationinformation.tilltillgångarbetet är som en

påverkarutsläpplokalahurlokala miljön,itillståndet dengäller bland annat
enskildaviktenviceochförhållandenglobalaoch samtregionala avversa,

miljöeffektivtenergi,kompostera,källsortera,insatser m.m.att resasparasom
miljöanpassatstödjamiljöbevalazing ochLokal Attavsnittenvidare ettSe

levnadssätt nedan.
kunnainformation förproducentobundenockså attenskilde behöverDen

eller lägrei högreprodukter,svåröverskådlig marknadsigorientera på somaven
utgivningenmedi sambandhar, blandmiljön.påverkar Detgrad annat av

utanför sin kompetensgårkommunifrågasattsi Göteborg,Miljökatalogen om en
Vi villandra.mindremiljönbelastar änvissa produkterframhållaatt somgenom

påverkasyfterådgivning iinformation ochfast attJO slogbetona attatt
befogenheter.till kommunsmiljöanpassad riktning hörikonsumenterna en

informations-någragjortkapitelframgårhar,Flertalet kommuner som av
hittills baradetskrifterbroschyrer till allmänheten ärmedinsatser oftast men--
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Ett sätt arbetaatt

Miljöka talog

Invånarna i kommun påverkar sin konsumtion och sina levnadsva-en genom
miljösituationen. Genom ställa krav på och tjänster blikan deattnor varor

maktfaktor i det lokala miljöarbetet. allra flestaDe konsumenter villen
handla miljövänligt, osäkra hurpå de skallär och vilkagöramer men
produkter de skall välja. informationDe gärna från kommunen.tar emot

Det med sådana utgångspunkter renhållningsverket, miljö- ochvar
hälsoskyddsförvaltningen och konsumentkontoret i Göteborg började arbetet
med fram Miljökatalog för hushållen. första katalogen,att Den medta en
praktiska tips och råd hur och kan leva miljövänligt tillom var en mer
vardags, delades till alla hushåll hösten 1990. produkterDe rekom-ut som

MILJÖVALmenderades sådana märkts BRA enligt Natur-var som som
skyddsföreningens kriterier.

1992Våren aktualiserad miljökatalog eftersom betydligtut,gavs en ny
fler miljöanpassade produkter hade kommit och kommunen hade byggt ut
sin service informationmed och rådgivning bland energifrågor,annatom
kollektivtrafik och kompostering. Tio kommunala förvaltningar och bolag
stod denna gång bakom katalogen, distribuerades tillsammans medsom
telefonkatalogen till både hushåll och företag. Kostnaden för upplaga påen
drygt 400 000 blev cirka 1,1 miljon kr.ex.

Både 1990 och 1992 följdes Miljökatalogen enkät till 200upp genom en
göteborgare cirka två månader efter distributionen. gälldeFrågorna deom

Överfått, läst och katalogen, och de följt råden inågra den.sparat om av
80 de tillfrågade hade 1992 de fått Miljökatalogprocent noterat attav en
64% 1990. Av de fåttde katalogen hade 90% densvarat att sparatsom
40% 1990. 20%Drygt hade läst katalogen, helt eller delvis, drygt hälften

de tillfrågade hade åtminstone tittat i den. fråganPå vilka råd deav om
tillfrågade följt ligger de gäller och källsortering klart i topp,som sopor
följda råd disk, och energisparande.tvättav om

Resultaten tyder katalogenspå genomslag varit mycketatt Ettstort. par
troliga orsaker till fler uppmärksammade och sparade Miljökatalogenatt
1992 samdistributionenär med telefonkatalogen den debatt densamt som
första katalogen väckte.

Göteborgs Miljökatalog har sålts till antal kommunerett anpassatsom
till förhållandena i dentexten kommunen. Andra kommuner har tagitegna

fram kataloger och trycksaker med liknande innehåll.egna
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arbetasättEtt att

Salus

älskad ochskolorna. Kattenarbetsmiljön iMiljökontoret påtar tempen -
dyrtdet blikanNuhushállssopoma.Problem med aluminium ihatad.

Resultat frånhjärtat.igång Satsa påbilen medlämna motornatt
Edsbyn.axfallmiljöfarligt iinsamling av

ochför hälsalatintidningen Salusrubriker iaktuellalyderSå några
ikommunOvanåkershälsoskyddsnämnden imiljö- ochvälbefinnande, som

året.till fyrahushållen, gångerspritt till tvåtio harår om
hälsoskyddslagenstilllevahar varitmed utgivningenmålEtt att upp

medocksåräknarinformera. Manförebygga och attambition attom
informationlättillgängligfårmedborgarnaminskarklagomålen omnyaom

informationfrågor därskyldigheter. Någrarättigheter ochbestämmelser,
Tjernobyl-gälltharundersärskilt angelägen årentidningen blivitgenom

sjöar.och försuradenedfallet, radon
tillvälkännerkommuninvånarna1992 visadeläsarundersökningEn att

svaradeflestaden. Demajoritet attklarSalus och utvetatt gervem somen
detHälsoupplysning ämnes-informationskälla. ärviktigde den enser som

odlingsrådNaturvård och ärhelst läserflest deområde att om.angersom
samhällsplanering,helstfärre läserandra populära Någotämnen. om

bestämmelser.lagar ochkällsortering,
iåtminstonetidning,OvanåkerimiljökontoretPå att egenman enanser

kommun, framtidentill invånarna. Förframbra nåmindre sättär attetten
i frågamiljötillstândet ochitrenderinnehålletinrikta påvill ommerman

åstadkommer.miljöarbetetvad
perex.krdistribution 4produktion och ärför tekniskKostnaden ca

viktigt forumdentidning kansamladmed ettkommunerI extern varaen
miljöfrågor.imed allmänhetendialogför information och

vetenskapli-området.systematiskt Någrapåbörjat arbetafåtal kommunerett som
satsningartroligtdetñnns inte,arbete ärutvärderingar detta att sommenavga

höjtOvanåker haritidningen Salusi Göteborg ochMiljökatalogent.ex.
miljöanpassadeförflerbidragit till gåttkommuninvånarnas kunnande, att mer

ochallmänhetenmellanmiljöfrågordialogenförbättratlevnadsvanor och om
myndigheter.kommunala

kommunalaframtidaroll i detinformation bör spelaVi störreatt enanser
enskilde kommun-denbehovetminst med tankemiljöarbetetet, inte på attatt av
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medlemmen medverkar till minska miljöpåverkan kommer öka. detatt Avatt
skälet, liksom bakgrund EGs direktiv del miljöin-mot rätt att taav om av
formation, föreslår utredningen kommunens skyldighet områdetpåatt tyd-görs
ligare. Nuvarande 4 paragrafen i hälso-skyddslagen enligt uppfattningvårger en
alltför begränsad bild i vilka frågor kommunen skall skyldig informeraattav vara
kommunmedlemmarna. Därför föreslår ändring klargör det äratten som en
uppgift för kommunen informera den lokala miljön faktoreroch deatt om som
påverkar den, liksom miljöfaktorer påverkar hälsan.om som

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ofta varit initiativtagare till
information broschyrer till allmänheten eller samlade kampanjer. Framförgenom
allt i de kommunernastörsta har också konsumentrådgivningen spelat viktigen

Ävenroll. kommunala bolag och energiverk,entreprenörer, vattenverk ochsom
renhållningsföretag bidrar miljöinformation.med

Hur miljöinformationen utformas och vilken omfattning den skall ha måste
i huvudsak fråga för varje enskild kommun. iVar kommunenvara en ansvaret
lämpligen bör ligga hos den förvaltning för miljö- ocht.ex. som svarar-
hälsoskyddet, informationsenhetpå eller hos kommunledningen kanen -
säkerligen skifta mellan olika kommuner. Utredningen dock varjeattanser
kommun bör förvaltningnågon och samlat för miljöin-ettge person ansvar
formationen, för underlätta den samordning behövs. Viatt också attsom anser
miljöinformation skall kompetensområde kräver sitt speciellaettses som som
kunnande och fortgående kunskapsutveckling.en

del informationEn bör bära starkt lokal prägel. Samtidigt kan ökaden en
samverkan mellan kommuner i kampanjer, produktion trycksaker i andraav m.m.
fall säkerligen effektiv.vara

6.2.3 Utbildningsansvaret

god livsmiljöI En framhålls miljöfrågorna skall behandlas i grundutbildningenatt
alla nivåer.på Den regeringen tillsatta läroplanskommittén har sittiav

betänkande Skola för bildning SOU 199294 föreslagit förämneatt ett nytt
skolan teknik miljöoch skall införas. Avsikten tonvikten liggaär skall påatt- -

fördjupad förståelse för relationen mellan teknikatt och miljö. Elevernage en
skall bland förståelse för miljöproblem visar sig iannat att ärnaturensom
resultat beslut fattas människor, individuellt ieller samverkan.av som av

Vi vill understryka förutsättning för flera de nationellaatt atten av
miljömålen skall uppnås allaär medborgare får grundläggande kunskaper ochatt
insikter lagar och utveckling, miljöpåverkannaturens och ekologiskaom
samband. Skolundervisningen därförär betydelse för miljöarbetet istorav en
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kommun och bör tyngd i strategi för miljöarbete.kommunens samladestorges en
viktigtDet skolan förmedlar kunskap miljösituationdagensär att om som

leder till förståelse för vad orsakat problemen, liksom för vad be-en som som
höver för utvecklingen skall bli långsiktigt hållbar. Eleverna bör ocksågöras att
få kunskap och träning för de generations konsumenter, företagarenästaatt som
eller markägare skall visa miljön främjaoch ekologiskt hållbaraomsorg om
lösningar.

Miljöundervisningen delvisbör ske utanför skolans och i andra formerväggar
den vanliga skolundervisningen. därför viktigt skolan harän Det är att resurser

för vissa fältstudier och experiment. 1980-talets början har särskildaFrån
naturskolor också i 1991 fanns cirka 40kommuner. naturskolor.någrastartats

värdefull i miljöarbetet,De bland de harär annat atten resurs genom en
utvecklad pedagogik det gäller praktiskt förmedla känsla och förståelse förnär att

isamspelen Skolorna har ofta initiativ intresseradepå lärare,naturen. startats av
skolledare och politiker. Vanligen kompletterar de grundskolans undervisning

klassbesökordna och lärarfortbildning. Flera naturskolor håller kurserattgenom
för daghems- och fritidshemspersonal. Naturskolor har också deltagit i under-
visning politiker.kommunensav

Föreningen för Naturskola Fältpedagogik, bildades 1985, spridersom
erfarenheter från naturskolorna vissa och skolor. Vimuséer,samt naturum anser

det angeläget naturskolornas verksamhet kan fortsätta utvecklas, ochäratt att att
deras pedagogik till i den ordinarie undervisningen. ocksåDet ärtas vara
önskvärt naturskolor, eller liknande verksamheter med fåltinriktad miljöut-att
bildning, i betydligt fler kommuner.startas

Miljöundervisningen i första hand uppgift för skolan själv. Innehålletär en
kan konkretiseras i lokala skolplaner. naturlig uppgiftdet bör ocksåMen vara en
för andra förvaltningar i kommunen stödja miljöundervisningen. för-Deatt
valtningar för miljö- hälsoskyddoch och naturvård kan t.ex.som svarar
medverka fram underlag den lokala miljösituationen, iatt tagenom om
kommunen helhet och för elevupptagnings-eventuellt respektive skolassom
omräde. planärenden och miljöskyddsärenden kan praktikfallIntressanta utgöra
i samhällsundervisningen. Studiebesök i samband med temaarbeten bör

uppmuntras.
oftaBarn och ungdomar har intresse för miljöfrågor. Deras värde-ett stort

ringar och informationhåller formas från bland skolapå att annatvanor genom
och massmedia, liksom intryck från den närmiljön de har omkring sig ochgenom
de exempel och attityder förmedlar. därför viktigt skolan, ochDet är attvuxna
övriga i kommunen, sin roll normbildare och förebild. Eleverna börser som

själva undersöka sin närmiljö och möjlighet lära känna olikauppmuntras att att
iaktörer det lokala miljöarbetet.
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6.2.4 Driftansvaret

kommunalaDet driftansvaret skiljer sig i vissa frånavseenden det enskildaansvar
företag har. Sålunda har kommunen grundläggande för verksamheterett ansvar

huvuduppgift skapa god miljöär samtidigt kan medföraattvars en men som
miljöstömingar. Exempel sådana verksamheterpå renhållning, avloppsvatten-är
behandling och driften parker och grönområden.av

Inom de områden där kommunen har driftansvaret har kommunen också
möjligheter föregå med miljöanpassadexempel verksamhet.på Detatt gott en
ñnns åtskilliga exempel kommunerpå tagit dessa möjligheter,påatt vara
exempelvis val drivmedel, energiproduktion och tillämpningtypgenom av av av
miljöanpassad teknik.

Kommunen kan också utveckla metoderna de aktsamhetsreglerutövaatt man
följa,skall bland i sin driftkontroll. område där kommunen harDet ärannat ett

särskilt goda förutsättningar föregångare. avsnittI iatt ettagera som senare
kapitlet diskuterar vi möjligheterna miljörevisionanvända inom kommunalaatt
verksamheter. särskiltDet angeläget miljörevision inomär utvecklas bolag ochatt
anläggningar driver miljöstörande verksamhet. viktigt kommunenDet är attsom
i entreprenadavtal ioch samband med upphandling och tjänster ställerav varor
motsvarande krav miljöanpassningpå produktion och i val produkterav av som

ställer verksamhetpå drivs i regi.man som egen
flera ställen iPå betänkandet vi miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyntar

verksamheteröver kommunen själv driver. viktigt till-hålla isärDet är attsom
och driftansvaret. bör emellertid inte hindraDetta normaltsynsansvaret

kommunen från utnyttja den kompetens finns inom miljö- och hälsoskyd-att som
det till utveckladet driftkontrollen. Vi det i allmänhet möjligtatt äratt attanser
organisera arbetet inspektörerså inte samtidigt deltar i utvecklingenatt samma

driftkontrollen och den offentliga tillsynen denna verksamhet. fallI därav av
detta åstadkommasvårt bör det möjligtär för kommuner byta elleratt attvara
sälja tjänster med varandra.

6.2.5 Ansvar för och tjänstervaror

Liksom det gäller driftansvaretnär har kommunen möjligheter föregå medatt gott
exempel i miljöhänsyn och påverka utvecklingen sitt hanterasättatt attgenom

och tillhandahålla tjänster.varor
kommunerMånga har informerat kommunmedlemmarna betydelsenom av

handla miljövänligt. I kommunermånga har också mål miljöanpassüngatt om
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arbetaEtt sätt att

miljövarudeklarationMiljömedveten upphandling -

kommunfullmäktige i rekommendationer för1990 Göteborg attantog ge
upphandling. Enligt beslutet skallmiljöfaktorn tyngd i kommunensstörre

beaktanämnder och styrelser
till lite miljöskadorsin omloppstid upphovprodukterna under såatt ger-

möjligt,som
för konsumenternaanvändarna arbets-produkterna inte skadligaäratt-

miljöaspekten,
avfall biologiskt nedbrytbaraprodukterna de blir helst skallnäratt vara-

kunna återanvändas,eller
i frågaskall bygga resurssnålhetbåde tillverkning och användande påatt-

och energi.råvarorom

ñnnsinnebar nämnder, styrelser och bolag där detBeslutet också att
innehåller freoner ochalternativ skall sluta köpa in produkter CFC ettsom

användas ochicke klorblekt skalllitet antal andra kemikalier, attatt papper
flergångsartiklar.engångsartiklar succesivt skall bytas ut mot

1991 miljöva-för genomförandet miljömålen sedanredskapEtt ärav
upphandling.vid central kommunal Detrudeklarationer, används all ärsom

gamlavid upphandlingar, liksomkrav leverantörer depå närett att nya
där miljö-förnyas, fyller i miljövarudeklarationen. referensgruppavtal En

inköpskommittén bedöma ochhälsoskydd ingår hjälper sedanoch att
miljösynpunkt.jämföra produkterna ur

uppfyllerdeklarationen leverantören upplysningarskallPå varange om
miljöfarliga särskilt dekriterier för miljömärkning, ämnen somom -

vidingår i produkten eller användsbeslutat inte köpakommunen att -
förpackningsmaterial miljöaspekter produktentillverkningen, och påom om

avfall.som
300 upphandling inom Göteborgs kom-ñnns cirka centrala avtal förDet

Förinköpskommitté tecknar avtalen ocksåcentralEn som svararmun.
serviceupphandling för 21 stadsdelnsnämnder ochkommungemensam ger

upphandling till övriga nämnder.om
servicehus800 flesta skolor ochOmkring de daghem, görpåpersoner --

information ochsedan inköpen. grund det spriddaPå äransvaret ut-av
bildning viktiga för politiska slå ige-inslag i strategin få de besluten attatt

liksom för motivera de anställda.attnom,
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träffatrengöringsmedelmiljöanpassade kommunenEn katalog deöver
miljöaspekter för upphandling möblerinköpsavtal och folder avom en om

utbildningarinom förvaltningarna. ocksåhar spritts Kommunen arrangerar
ochhållits med inköparna,olika personalgrupper. Endagskurser harav

fått riktad information de reglernabland andra städpersonalen har om nya
direkt-från i sådanoch produkterna. erfarenhet arbetet GöteborgEn är att

förnödvändigkontakt med dem skall använda produkterna är att mansom
skall bra resultat.nå

genomföra sådant mål krävs ii den upphandlingen beslutats. För ettattegna
utbildninginformationfall mellan förvaltningar, ochbred samverkanmånga en

utnyttjarinköpare kommunernaoch användare. också angelägetDet är attav
upphandlingmöjligheterna miljöanpassning i samband medställa krav påatt av

entreprenader.
viktenKommunförbundet tagit fram material belyserhar attavsom

påverkakommunerna själva utnyttjar sin möjligheter konsumenter attstorasom
samordning och stödmarknaden i miljöanpassad riktning. angelägetDet är att av

olikaerfarenheter snabbt sprids mellandet slaget fortsätter utvecklas och att
kommuner.

regeltillämpningen och sinahar också möjlighetKommunen taxoratt anpassa
sophämtningenoch avgifter miljöanpassade alternativ Attså göraatt mergynnas.

flexibel för stimulera kommunmedlemmarna källsorteraoch atttaxor attanpassa
service enligtexempel kommunensoch kompostera ytterligare hurpåär ett

utredningens uppfattning underlätta och stimulera allmänhetenallt bör attmer
miljöanpassningvälja miljöanpassat Liksom i frågalevnadssätt.ett avommer

måldär det håll krävskommunens upphandling detta område på mångaär attett
i flera förvaltningar.och arbetssätt utvecklas samverkan mellan

6.2.6 Tillsynsansvaret

kapitelkommunens miljötillsyn behandlas utförligt i ochkan utvecklasHur
därför mycket kortfattatberörs bara här.

Även tillsynen isär och integritethållas med såmåste utövas attom
verksamhetsidkare kankommunen inte behandlas andrapå sätt änannat som

viktigtpåverka hälsan miljön negativt tillsynen också medeleller på sätt, ärett ett
för livsmiljö. erfarenheter ochkommunen god angelägetuppnå Detatt atten
kompetens tillsynsansvaret för höja miljömedvetenhetenanvänds attsom genom
bland företagare och övriga driftansvariga.
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6.3 Nationella åtgärdermål och lokala

Nationella miljömål antagits riksdagen i samband med samladehar pro-av
ochpositioner miljöpolitiken. del områden har lagarPå staten genomom en

föreskrifter för andragivit kommunerna bindande uppdrag verka målen. Påett att
områden används ekonomiska styrmedel eller utvidgat producentansvar. På
ytterligare hittills främst policyuttalan-andra områden har styrningen skett med

information, utbildningden, och stöd.annat
följer lista genomföra för bidra tillHär åtgärder kommun kanpå att atten en

nationella miljömål utanför tillsynsområdet uppfylls. Listan följerdet lagreglerade

uppdelningen miljöpolitiska propositionen godområden i denpå Ensenaste
ilivsmiljö 19909190. nationella miljömålen redovisasprop. De närmare

bilaga 5.
Listan fullständig, exempelsamling förintet skallpåär sätt utan ses som en

visa vida möjligheterde kommunen harpåatt att agera.

miljöpolitiska inriktningenDen

övergripande målet för miljöpolitiken skydda människors hälsa,Det attär
bevara den biologiska mångfalden, hushålla med så attuttaget naturresurserav

godutnyttjas långsiktigt kulturlandskap.de kan skydda och Ensamt natur-
livsmiljö.

bidrakanKommunen t.exgenom
lokal policy för hushållning med i samband medupprättaatt naturresurser-

översiktsplan;
följa miljöeffekter omgivningskontroller, mätningar,att m.m;genom-
främja miljöundervisning;skolornasatt-

allmänheten konkret och handlingsinriktad information;att ge-
entreprenadupphandling vidställa miljökrav i upphandling, vid ochatt egen-

anlitande underleverantörer;av
i tillståndsgivning och tillsynsarbete alla berörda områdenlöpande påatt-

prioritera frågor i miljömålen;behandlassom
ha fungerandeväl tillsyn.att en-

Atmosfären och klimatet

Viktiga nationella mål hejdaområdet uttunningen ozonskiktetpå såär att attav
människors hälsa och ekologiska inte skadas, och begränsa utsläppensystem att
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samtliga klimatpåverkande inom alla samhällssektorer.gaserav

kan bidraKommunen t.exgenom
upphandlingenergiförbrukning vid inköp fordon ochställa krav lågpåatt av-

anläggningsarbeten och transporttjänster;av
i energianläggningar;miljömässigt lämpliga val bränslegöraatt av-

energisparande i driften kommunensprioritera energieffektivitet ochatt av-
fastigheter anläggningar;och

ha utåtriktad energirädgivning;att en-
lokalklimat;med hänsyn tilli detaljplanering lokalisera byggnaderatt-

planbestämmelser;energiförbrukning fastläggs iställa krav lågpåatt att-
återvinning destruering CFC och haloner;möjliggöra ochatt av-

ventilationsanläggningarismaskiner ochdriva kommunala värmepumpar,att-
förhindras;CFC-läckageså att

från avfallsupplag.förhindra läckervidta åtgärder för att metan utatt att-

Luftföroreningar

organiska skallkväveoxider flyktigaNedfallet och ämnensvavel- samtav
Omfattandeeller människors hälsa.till nivåer inte skadarbegränsas naturensom

medkväveoxidutsläppenminskaför riksdagens målåtgärder behövas attattanses
30% från 1980 till 1995 skall kunna uppnås.

bidrakanKommunen t.exgenom
trañkplanering;miljöinriktad energi- och-

upphandlingmaskiner fordon vidmöjliga från ochkräva lägsta utsläppatt av-
anläggningsarbeten;transporttjänster och

energihushållning;-
nationella utsläpps-planeringen verka för defysiskaden attatt genom-

uppfyllas i kommunen.målen skall kunna

Miljön i tätorterna

grundhälsorisker för människor påövergripande nationellt målEtt är att av
energianläggningar skallfrån trañk, industri ochluftföroreningarutsläpp av

År svaveldioxid, ochkoloxid, kväveoxid,2000 halternaundanröjas. skall sotav
cancerframkallandeUtsläppenriktvärden ñnns.partiklar underskrida de avsom
kulturmiljöer skallvärdefullamed 90%. Städernasbör sikt minskaspåämnen

riktlinjer.ligger under dagensi minska detbevaras. Buller bör såtätorter att
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kan bidraKommunen t.ex.genom
planeringen skyddszoner kring miljöfarligai den fysiska ställa krav påatt-

trañkanläggningar,verksamheter, hamnar ietc;
vidta bullerdämpande åtgärder;att-

verksamheter;minimera utsläppen från kommunensatt egna-
införa lokala restriktioner för trafik;att-

i känsliga områden, ochställa krav bästa miljöklass för fordonpåatt-
eventuellt kräva speciella drivmedel;att

inventera kulturmiljöer;att-
energiför-för minska störningar i driften fjärrvärme,arbeta aktivtatt att av-

kollektivtrafik;sörjning och

naturvårdochNaturresurser

förnybara utnyttjas inom för ekosyste-Nationella mål skallär att ramenresurser
produktionsförmåga icke förnybara skall användasoch att resursermens

djurarter fortlevaansvarsfullt. Naturligt förekommande och skall kunnaväxt-
under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd.

kan bidraKommunen t.exgenom
hushålla i all kommunal verksamhet;medatt naturresurser-

intresse tillgodoses;sköta marker naturvårdenssåatt attegna-
i vissa fall bekosta nödvändigt miljövårdsarbete;att-
i planeringen sammanhängande grönområden ochbevaka parker, störreattatt-

korridorer bibehålls och utvidgas.gröna
biologiskocheller områden viktiga för naturvård,äravsättaatt reservat som-

mångfald, rörligt friluftsliv kulturmiljöer;och
förutsättningarna för inhemskaskapa betryggande kontroll denatt atten av-

floran faunans livsbetingelser inteoch äventyras;
naturvårdsprogram.upprättaatt-

gch havVatten

Föroreningar möjligheterna använda från sjöar,skall inte begränsa att vatten
ÖstersjönÅterställningen priorite-vattendrag grundvatten vattentäkt.samt som av

Sverige bidra aktivt till handlingsprogram för allaskall bland annatras;
Östersjöstater. till havet skall halveras mellan 1985 och 1995.Kväveutsläpp

Utsläpp rad miljöskadliga organiska skall begränsas de tillså årämnen attav en
2000 kommit nivå där inte skada. Konkreta mål finns förpå naturen tarner en
hur utsläpp kvicksilver, kadmium, bly och andra giftiga skall minska.ämnenav
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bidrakanKommunen t.exgenom
vattendrag och hav;kontrollera vattenkvaliteten i grundvatten,att-

insamling miljöfarligt avfall från hushållen;ha välfungerandeatt en av-
bevakningförhindra alltför grundvatten, blanduttag annatatt stora genomav-

bygglov;av
av skadligtanvändningeninformera hushållen för minska ämnenatt att som-

recipient;avloppsreningsverk ellerbelastar
risk finns för skadligt kväveläcka-minska gödsling kommunal mark däratt av-

Se;
användningen miljöskadliga i kommunalakraftig begränsa ämnenatt av-

verksamheter;
drift minimera från kommunalaeffektiv kontroll och utsläppenatt genom-

avloppsanläggningar;
kvävereningen i kommunala reningsverk;där befogat byggaså äratt ut-

reninginföra lokal inñltrering och eventuell dagvatten;att av-
skydda och eventuellt återskapa våtmarker.att-

miljöarbete6.4 Strategi för kommunalt

områdenbedriver verksamhet inom antalhar flera roller ochKommunen ett stort
livsmiljö och långsiktigt hållbarhar betydelse för skapa godatt sam-som en en

hällsutveckling.
statligaolika uppgifterna vuxit fram under olika tidsepoker.har DenDe

från utprägladstyrningen verksamheterna har under tiden utvecklats enav
politiska ställnings-regelstyrning målstyrning där för lokalautrymmetmot en

taganden är stort.
olika utvecklats, ochdessa områden har kulturerInom ochvart ett av

professionalise-möjliggjort nödvändigspecialiseringen drivits långt. harDetta en
kvalitet säkerhet för kommunmed-ring, betytt högre och ökadbland annatsom

professionalis-Tillkomsten högskoleutbildningar har förstärktlemmarna. nyaav
samtidigt bildandet olika karriärstegar, kulturer och språk.ochmen av-

verksamhetersektoriseringen och specialiseringen samhälletsDen ökande av
hittillsframgångsrika arbetevarit förutsättningarna för dethar somen av

Samtidigt utvecklingen lettbedrivits välfärdssamhälle. harmed byggaatt ettupp
försvårardrivna sektoriseringen specialiseringen i dagtill den långt ochatt
ståndmöjligheterna samhällsuppgifter. arbetet med tilllösa För attatt ennya
framförlångsiktigt samhällsutveckling krävs därförgod livsmiljö och hållbaren

allt samordning och samverkan i former de traditionella sektors-övernya
gränserna.
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Med samlad miljöarbetetpå skulle miljöfrågorna sannolikt också fåen syn
den höga prioritet inom kommunerna allmänheten, enligt bland denannatsom
miljöbarometer SIFO regelbundet gör, de bör ha.attanser

Kommunallagen och de omfattande organisationsförändringar den möjliggjort
uppgiftengör samordna och stärka miljöarbetet i kommunatt komplex.änen mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden det politiskapå planet och motsvarande
förvaltning det administrativapå iär många kommuner den kraft drivit påsom
andra delar den kommunala organisationen i miljöarbetet. uppgiftenDenav är,
med dagens mångfasetterade miljöproblematik mycket stor.

väljerNu del kommuner slå miljö- och hälsoskyddsnämndensatten samman
uppgifter med andra nämnder. Vi det finns uppenbar riskattanser atten
miljöintresset därmed blir mindre tydligt, både inom organisationen och utåt mot
allmänheten.

Organisationsförändringar detta slag kan emellertid, där de lokala förutsätt-av
ningarna ñnns, också led i utvecklingett organisations-öppnaremotvara en
former helhetssyn miljöarbetet.på viktigtDet är valetsom gynnar en att av
organisation inte Överdrivs. Mycket talar för olika sakintressen i framtidenatt
kommer få genomslag i samhälletatt dess företrädare förmårattsnarare genom
skapa effektiv samverkan med många både inom kommunen och meden parter -

iaktörer omvärlden än hålla fast vid stark sektorsorganisation.attgenom en-

6.4.1 Gemensamma mål

det i kommunenAtt finns mål för uppnå god livsmiljö ochattgemensamma en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsättningär för samordningen ochen

agerande. Ett antal kommmunergemensamt har utarbetat sådana gemensamma
mål i form miljöprogram eller motsvarande plan för miljöarbetet se vidareav
kapitel 3. Erfarenheterna detta är genomgående goda. En ökasätt värdetav att

dettaår arbete föregås diskussionatt miljöstrategi. Medav en om en gemensam
strategi i detta sammanhang koppling mellan visioner och verklighet.avses en

De målen måste utformade på enhetligt och tillräck-gemensamma sättettvara
ligt konkreta för de skall kunna ligga till föratt grund intern prioriteringsdis-en
kussion och för verksamhetsplanering inom de olika kommunala Målenorganen.
skall också möjliga följaattvara upp.

lokalaDe målen bör formuleras med utgångspunkt från de nationella
miljömålen och från målsättningar i det internationella miljöarbetet ärsom
relevanta för kommunen.

Sedan kommunala formuleratsmål bör olika förvaltningarsgemensamma
ansvarsområde och uppgifter i miljöarbetet klarlåggas. Detta kan ske attgenom

513-0212



199319SOU130 miljöarbetetsamladeutveckla detAtt

dettatydligt.gällande På sättföljer rätt görsdetbland annat avansvar som
olikaför dei reglementetpreciseraförförutsättningarskapas ansvaretatt

diskussionför internunderlagskapasHärigenomkommunala ett somenorganen.
totalaförförståelse kommunensbättreerfarenhetsmässigt också ansvar.ger en

samverkanGenomförande6.4.2 -

målenformuleradeförverkliga deförplaneraEtt nästa är att genomattsteg
vardagligalyfta degällerDettraditionella sektorgränserna.desamarbete attöver

detsektorer, såinom olikahanteringentraditionellafrån den attmiljöfrågorna
bästatill hur påsamlad ställningpolitikernaför lokalablir möjligt de att ta man

miljöfrågorna.de aktuellaskall lösasätt
kanViktiga områden ärtas uppsom

avfallsbehandling,-
energipolitik,-
trañkförsörjning,-

planeringen,fysiskaden-
avloppsvattenhanteringen,-

gymnasieskola,ochgrundskolai förskola,utbildning-
mångfald.biologisksäkerställaföråtgärder att-

verksamheti sinövergripande målendemed uppnåarbeteKommunens att egen
iockså ingåbörmiljöinsatsersamladesinaföljaolikaoch på sättatt upp

kanområden ärExempel påstrategiarbetet. tas uppsom
verksamheter,kommunaladriftochupphandlingmiljöanpassning vareavav-

krav påmotsvarandeochregi eller entreprenörer,drivs isig de genomegen
underleverantörer,

miljöövervakning,Lokalavsnittetvidaremiljöbokslutkommunalt se-
internförvaltningar ochkommunalaförvaltningsrevisionmiljöinriktad av-

avsnittetvidareverksamhetmiljöfarlig seochmiljörevision bolag annanav
och bolag.förvaltningarkommunalaMiljörevision i

samladelösning kräverproblemlyfta fram desärskiltibör arbetetMan vars
kommunaladenfrån olika delarocholika samhällssektorerfråninsatser av

olikavälja mellanmöjlighethardär kommunenområdenorganisationen och att
kostnadseffektivaväljaMöjligheternamiljömål.medel för uppnå attettatt

uppmärksamhet.särskildåtgärder bör ägnas
vilkenoberoendeväljaskunnai princip böråtgärderVi sam-att avanser

iblandi dagdärförviktigtfår för dem. Detta ärhällssektor stå att mansom
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tvingas använda medel kräver större nödvändigt.än Därför börsom resurser
kommunerna ha befogenhet omfördela från sektor tillatt resurser en en annan,
för kunna välja de kostnadseffektivaatt sätten exempelvismest minskaatt
kväveutsläppen. Kostnaden kan här skilja sig mycket beroende vilkapå åtgärder

insätts och inom vilken sektor.som
Även många andra värderingar de ekonomiskaän måsteom rent vara

vägledande i miljöarbetet det viktigtär kan fram och visa deatt påtaman
ekonomiska skillnader föreligger. Detta bör i sin leda till politiska ställ-tursom
ningstaganden rörande vilka bedömer rimliga ställa tillresurser attman som
förfogande för varjeuppnå enskilt mål.att

En grundlig diskussion dessa frågor förutsättningär för inomattom en man
kommun skall kunna värdera risker för miljö och hälsaen på enhetligt sätt.ett

För närvarande olika bedömningargörs inom olika sektorer. Detta gäller till
exempel hur människoliv värderas.ett

Vi vill sålunda förorda enhetlig och sektorövergripande diskussion innanen
prioritering mellangörs olika insatser för uppnå god livsmiljö och lång-att en en
siktigt hållbar samhällsutveckling. börDetta ske lokalt utarbetarattgenom man

kommunal strategi för miljö och hälsa. Ansvaret fram sådanen strategiatt ta en
bör ligga kommunstyrelsen.på Vem i praktiken fram det börtarsom vara en
fråga varje kommun.avgörs allmänhetI bör det lämpligt utnyttjasom av attvara
den sakkunskap finns representerad inom det lokala miljö- och hälsoskyddet.som

Processen fram strategi kunskaperatt och insiktta i miljöfrågorna påen ger
vadsätt än dagens verksamhetett annat ställerDet också krav kunskaperpåger.

hos alla deltar i den demokratiskasom processen.
Man kan ställa sig frågan vad skiljer utarbetandet kommunalsom av en

miljöarbetetstrategi för från fram miljöprogram.att ta Ett väl utvecklatett
miljöprogramarbete kan mycket väl innehålla det här med strategi.som avses en
Vi vill samtidigt framhålla strategi bör överbrygga deatt sektorsgränseren som
finns och leder till kommunen använder sig sinaatt olika roller, och därvidav
medvetet väljer den arbetsmodell och de åtgärder bäst lämpadeär för attsom
genomföra visst miljömål. Det handlar såledesett detän skall ñnnasattom mer

miljömål för kommunens olikaseparata sektorer.
Utarbetandet kommunal strategi kan, enligt utredningens mening, medav en

fördel kopplas med arbetet med lokal Agenda 21 det slagsamman en av som
FN konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro rekommenderades alla
kommuner utarbeta. Se vidare kapitelatt 5. Det samråd med kommun-
medlemmarna och det klarläggande hur kommunens verksamheter kan bidraav
till skapa kretslopp och hushållaatt med skall ingå i Agenda-arbetetresurser som
kan säkerligen underlätta det i huvudsak interna arbetet med samlad strategi.en
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arbetaEtt sätt att

VegeåvattenplaneringSamordnad -

i Skåne ochjordbruksbygd nordvästrarinner i huvudsakVegeå genom
Åns mängderbelastasi Skälderviken. vattensystem stora avavmynnar

variationer iframförallt fosfor. problemkväve och Andra är vatten-stora
industrin,tillbevattning och för kylvattenflödet brist förpå vattensom ger

intensiva jordbruketförekommer.översvämningar Detomväxlande med att
djurliv tillgångenochnaturligthar starkt begränsat områden med växt- samt

i området.till för rörliga friluftslivetmark det
översiktsplanering och visavattenplanering i samband medfrämjaFör att

praktiska miljövårds-instrument i detvattenplaneringbetydelsen somav
fem berörda kommu-tillsammans med dei Skånehar länsstyrelsernaarbetet

projektgenomförtBoverketoch med stödoch LRF gemensamtettnerna av
avrinningsområde.i Vegeåns

målsättningar, lagtfrån nationellautgångspunktProjektet har, med
kostnaderhuvudansvar,grundliggjort genomgångförslag till mål och aven

tänkbara åtgärder.och möjlig nytta av
problemnärsalter till detbelastningen åntill medkommaAtt rätta varav

visade tydligtprojektetinomangeläget. Analysenbedömde mestsomman
ingåri de kommuneråtgärderflera olikakombinationer typeratt somavav

ochvattenkvalitetenförbättraskulle avsevärttillrinningsområde atti åns
till.skulle räckainte långtreningsverk på närutbyggnadenbart av

åtgärderrangordning olikamedprioriteringslistaupprättadeMan aven
aspekter.ekonomiskamöjligheter ochmiljöeffekt, praktiskatillmed hänsyn

dagvattenhanteringekologisk ärvåtmarkerAnläggning dammar och samtav
och hamiljöskyddsnyttatotal ochbäståtgärder beräknasde natur-gesom

skyddszoner längsanläggningföljerkostnadseffektivitet. Därnästhögst av
gödsel-anpassningåkermarkoch vinterbevuxenvattendragen, höst- samt av

givor.
ochgenomföras i kommunerna,Vissa åtgärderna håller att enav

genomföras med stödkanåtgärdernauppföljning delplaneras. En avav
frånstarktförutsätter ocksåarbetssättprojektetslagar, ett engagemangmen

insiktAvsiktenenskilda markägare. ärkommuner ochbåde att omen
frivillig grund.vidtasåtgärder påleda tillsakförhållandena skall att
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ÅstorpsVegeåprojektet tillämpning i kommun-

ÅstorpsI kommun har flera åtgärder enligt prioriteringsförslagen genom-
förts och planering för ytterligare insatser pågår.

Kommunen

arrenderar mark i 5 längs vattendrag i imeters vattensystemeten zon-
syfte dessa inte skall odlasatt närmast ån. Därmed minskar läckaget av
närsalter från jordbruksmark;

ekonomiskt stöd till lantbruksenheten vid länsstyrelsen för utökadger-
rådgivning till jordbrukarna i syfte gödsling för minskaatt attanpassa
läckaget näringsämnen;av
återställer våtmarker;-
inför ekologisk dagvattenhantering;-
bygger fördröjningsmagasin för dagvatten;-

bidrag till ombyggnad enskilda avlopp.ger av-

Dessutom pågår planering för bygga fördröjningsmagasin dammaratt som
Åtgärdernaför i biflöde till Vegeå. beräknasvatten ett bättreavsevärtge

Vattenkvalitet i ån vad ytterligareän utbyggnad kväverening i avlopps-av
verket skulle dessutom till lägre kostnad kilo kväve.ge, per

6.4.3 Miljö och ekonomi

traditionellI nationalekonomi betraktas förnybarasåväl ickenaturesurserna, som
förnybara, vanligen fria nyttigheter. Under harår det emellertidsom senare
vuxit fram starka önskemål kunna innefatta miljöeffekterna såväl positivaattom -

negativa i den ekonomiska redovisningen. Därigenom skapas möjlighetersom -
för in miljöeffekter iväga det samhälleligaatt och privata beslutsfattandet.

Miljöräkenskapsutredningen har belyst möjligheterna komplettera deatt
svenska nationalräkenskaperna med och miljöräkenskaper.naturresurs- Utred-
ningen föreslog i sitt betänkande Räkna med miljön SOU 199137 att ett system

miljöindex skulle utvecklas för bildsamlad tillståndet i de svenskaattav ge en av
ekosystemen. Naturvårdsverket har sedan fått regeringens uppdrag utvecklaatt
detta Regeringen har också givit Statistiskasystem. centralbyrån i uppdrag att
utveckla miljöräkenskaper och förbättra miljöstatistiken.
Ett utvecklingsarbete områdetpå har kommit igång. Byggforskningsrådet harnu
beslutat fördela forskningsmedel till området, bland till projekt rörandeannat ett
resursstyrning utifrån komplexa samhälls- och miljömål. Några kommuner har



1993 19SOU134 miljöarbetetsamladeutveckla detAtt

måletprojekt därdriverGöteborgs kommunsig område.tagit dettaockså ettan
ellerredovisning och boksluts-löpandeför budgetering,redovisa modellär att en

miljöstrategi pekat pái sinharresultatredovisning. Katrineholms kommun
kompletteraekonomi avseddärutvecklabehovet grön attatt somenav

Kommunför-Vidare harnaturräkenskaper.ochmed miljö-budgetkommunens
länsstyrelsensamarbete medutvecklingsarbete ilän inlettbundet i Stockholms ett

strukturellamed dei sambandSyftetlandstinget i länet.och är storaatt
ochbudgetenkommunalamiljöfrågorna i denföra införändringar påbörjatssom

boksluten.
ekonomis-redovisa deviktigt kunnastrategi detkommunalsamlad ärI atten

det angelägetVi därförsker. ärmiljöpåverkaneffekterna denka attansersomav
och kande fårutvecklas såmodellarbetedet äger acceptansatttatt rumsom nu

modellerna.ekonomiskai deföra in miljöfrågornaförbli verktyg attett

organisation6.5 Lokal

väljaverksamhet. Attkomplexoch förenklaordnaorganisera innebärAtt att en
valetbefogenheter. Genomochfördelaorganisation ocksåär att orga-avansvar

för idéerutvecklingen,fortsattapåverkar den att ut-nisation utrymmegerman
ochperspektivetframtidapåverkar detförutsättningar,vecklas, skapar nya

andraförsvårarhinder ochocksåSamtidigt skaparvärderingar.framtida man
utvecklingsmöjligheter.framtida

problemställningarlyfter fram vissaochorganisation tydliggörEftersom en
uppfattningardiskussioner ochorganisationen ocksådöljer andra påverkaroch om

förhållandeömsesidigtföreliggerdärför detkanverksamheten. Man ettattse
organisation.intentioner ochmellan

del i kommunalbådekanhälsoskyddetlokala miljö- ochDet enses som en
tillsynssystem.nationelltdelverksamhet och ettsom en av

myndigheterflera centralatillsynsorganisationen bestårnationellaDen av
Kemikalieinspektionen,Socialstyrelsen,Livsmedelsverket,Naturvårdsverket,

organisation kanhälsoskyddsnämnden. Dennamiljö- ochlänsstyrelsen och
organisationen.vertikaladenbenämnas

organisatio-politiskadel den lokalahälsoskyddetmiljö- ochLokalt är aven
denavseendenbåda dessa ärförvaltningsorganisationen. Iden lokalaochnen av

organisation.i horisontelldelhälsoskyddsorganisationenmiljö- ochlokala enen
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6.5.1 Skäl för olika organisationsformer

tidUnder har organisationen det lokala miljö- och hälsoskyddsarbetetsenare av
varit föremål för mycket diskussion. frihet organisera sinDen verksamhetatt som
kommunerna fått har lett till omfattande omorganisation. framgårSom ien
kapitel 3 har organisationsförändringarna i del kommuner gällt den poli-ävenen
tiska organisationen och förvaltningsorganisationen miljö- och hälsoskyddet.av

länge det lokala miljö-Så och hälsoskyddet helt fråganästan attvar en om
tillsyn lagstiftningensutöva efterlevnadöver och tillvarata miljö- och hälso-att

skyddsintressena verka för förbättrade förhållanden, det naturligtattgenom var
dessa uppgifter tilldelades politiskt miljö-och häsoskyddsnämnden,att ett organ,

förvaltningmed verkställande och beredande fannsDet sålunda ien som organ.
allmänhet inte anledning ifrågasättanågon lagstiftningens dåvarande krav påatt

det skulle ñnnas miljö- och hälsoskyddsnämnd.att en
följdeMan det väletablerade organiseramönstret verksamheter sektorvisatt

för lösa specialiserade uppgifter. har också varit till förDet detatt stor nytta
lokala miljö- och hälsoskyddsarbetet haft denna möjlighet utveckla sigatt attman
inom sin sektor med tillgång till specialutbildad personal.egen

hittillsDen tillämpade principen har inneburit organisation haftatt ansvareten
för bevaka miljö- och hälsoskyddet både kunskapsområde ochatt som som
tillsynsområde. Detta, liksom har bevakat miljöskyddetsåvälatt samma organ

ihälsoskyddet, har varit värde.stortsom av
organisationDenna har också förhållandetpåverkats till kommunens övrigaav

förvaltningar och i sin påverkat förhållande.detta effekt har blivitEntur att
andra lokala nämnder och styrelser inte alltid har tagit sitt miljöansvar fullt ut.

takt med medvetenhetenI miljöfrågomas betydelse ökat, liksomatt attom
och kompetens ökat, har krav kunnat flerställas allt sittpå att tarresurser

miljöansvar. också blivitDet alltmer uppenbart den enskilda kommunen be-att
driver betydligt omfattande miljöarbete miljö-det och hälso-ett änmer som
skyddsfunktionen för. Till detta kommer handlingsutrymmet för kom-attsvarar

betydligtökat under år.munerna senare
Behovet samordna det miljöarbete bedrivs har därför ökat. fåAttattav som

till stånd denna samordning sektorövergripande uppgift och därför inteär en en
naturlig uppgift för sektororgan. de flesta kommuner har uppgiftenIett
emellertid lagts miljö- och hälsoskyddsnämndenpå med miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen beredande och verkställande näraliggandeDen mestsom organ.
förklaringen till detta miljö- och hälsoskyddsnämnden förfogarär överatt
personal med lämplig kompetens, och nämnden enligt hälsoskyddslagstift-att
ningen skall bevaka miljöfrågor också områden där intepå den har något
myndighetsansvar. vissa kommunerI har emellertid valt lägga samord-attman
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miljövårdsberedning eller påkommunstyrelsen, påningsansvaret på ett annaten
traditionella sektorerna.detill uppgift arbetafått överattorgan som

kommuneMiljövern iför projektetinomErfarenheter från Norge ramen
främjasnivå i vissa avseendenmiljöskyddet lokalvisarprojektet påMIK att-

kommunaladeltagande i denorganisationen. gällerplacering i Dettacentralav en
samarbete.tvärsektoriellt Närstånd ändringarplaneringen få tilloch att genom

ochintresseorganisationer inomsamarbete meddet däremot gäller natur-
Förhållandena iföredra. Norgeförvaltningmiljöområdet tycks attvaraen egen

i valteftersomtill land Norgedirekt överförbaraemellertid inte vårtär enman
miljöskyddet.organisation avannan

samordnavaltunder de årenkommuner harl några attsenasteman
andraför miljön.planering med Iför fysiskkommunens ansvaretansvar
bildabeslutati tillsynen ochfrån myndighetsrollenkommuner har utgått attman

har.myndighetsroller kommunenfunktion olikadeaven
utvärdering de olikaför tidigtuppfattning någonenligt göravårDet är att av

olika kommunerSkillnaderna mellan ärlösningar valts.organisatoriska som
därför, enligttradition.storlek, struktur och Det ärvad gällerockså stora
lämplig i allalösningfinnssannolikt det ärutredningens mening, inte att somen

kommuner.

och hälsoskyddmiljö-sammanhållet6.5.2 Ett

sin omfattningdet tillhälsoskyddet,miljö- ochVi vill framhålla ävenatt om
ekonomiskaikommunala verksamhetenliten del den mättmycketutgör en av
omfattandemycketantalet sysselsatta,eller representerar etttermer som

naturvetenskapligauteslutande detsådant tillhör detkunskapsområde. Som nästan
främst samhällsve-det emellertidtillämpningendet gällerområdet. ärNär

bredd idärför kravställs påtenskapliga krävs.kunskaper Det storasom
hälsoskyddet, och detmiljö- ochinom det lokalakunnandet dem tjänstgörsom

pågåendejour med denuppgift hålla sigomfattande åmycket ut-är atten
vecklingen.

för miljö-flera skäl talaruppfattningfinns enligt utredningensDet attsom
kunskapstillämpningsom-kunskaps- ochihopoch hälsoskyddet skall hållas som

tjänstemänmnenorganisationen börkommunalaråde. skäl denEtt är att ge
uppgifter alltför delsig vissamöjligheter specialisera på storatt resursernaav-

följa utvecklingen.aktuella ochhålla kunskapernamåste ägnas attattannars
ikunskapsområde där det mångasärskilt angeläget inom brettDetta är ett

arbetsuppgifterna. kan ocksådelar Detkommuner fåtal tjänstemän påär ett som
tillsyn.kunskaper förskäl erinra det krävs ingående utövaattatt attvara om
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Ett skäl till sammanhållen organisation miljö- och hälsoskyddetannat är atten
bör möjlighet utvecklas lokalt intern diskussion, utbyteattges genom en av

Ävenerfarenheter omprövning och förnyelse verksamheten kräveretc. av en
kritisk diskussion och möjlighet till överblick. uppfattningVår sådanär att en
kreativ diskussion verksamheten hållsattgynnas av samman.

Ytterligare skäl till hålla miljö- och hälsoskyddsfunktionenett att ärsamman
den lokala organisationen del den vertikala tillsynsorganisationen.att är en av

6.5.3 Roll- och intressekonflikter

vilkaFrågor följder organisatorisk samordning miljö- hälsoskydds-ochom en av
nämndens uppgifter med andra verksamhetsområden kan har, tidigaresom

diskuteratsnämnts, mycket under tid. Behovet lagreglering för attsenare av
bemästra intressekonflikter kan behandlades särskilt iuppstå samband medsom
införandet den nuvarande kommunallagen. Det emellertid bara vidär ettav par
mycket uppenbara intressekonflikter kommunallagen förbjudertyper av som en
viss organisation. 3 kapitletAv 5 paragrafen framgår sålunda nämnd inteatt en
får bestämma rättighet eller skyldighet för kommun i ärenden där nämndenom en
själv företräder kommunen Enligt paragraf får intenämndpart.som samma en
heller tillsyn verksamhetutöva självöver nämnden bedriver. hindrarDettasom

politiska nämnd har för tillsynen enligt miljöskyddslag-att t.ex. ansvaretsamma
stiftningen, hälsoskyddslagstiftningen m.fl. lagar samtidigtoch har föransvar
driften verksamhet tillsynen riktar sig mot.av som

Lagregleringen gäller alltså den politiska nivån, bör enligt utredningensmen
uppfattning viktig förutgångspunkt fördelning och uppgiftervara en av ansvar

inom den kommunalaäven förvaltningen.
Det beroendeförhållande råder mellan anställd och dennes förvalt-som en

ninschef i fråga befordran, kompetensmässig utveckling, löneutveckling etcom
faktor enligt meningär vår det självklartgör det olämpligtnärmast äratten som

kombinera tillsynsansvar och driftansvar på och förvaltning.att Därtillen samma
kommer det skulle upprätthållasvårt den respekt och trovärdighetatt attvara som
krävs allmänheten skulle kombinera dessa uppgifter inomgentemot om man

förvaltning.samma
enligtDet är vår mening sålunda mycket angeläget förvaltning haratt en som

för tillsyn enligt miljö- och hälsoskyddslagarna inte också skall föransvaret svara
driften kommunala verksamheter skall kontrolleras enligt dessa lagar.av som
Frågan lagreglering områdetpå har, nyligen varit föremålnämnts, förom som
prövning, varvid valde slå fast enbart det politiska inte fåratt att ansvaretman
kombineras. uppfattningVår det viktigtär princip tillämpasär föratt att samma
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lagstiftningytterligareförutsättertjänstemannaorganisationen, någonattmen
inte skall behövas.

flerabehandlatsi fråga de rollerhar, förutomkommunEn ovan,om som
till väljavarandra. skälenförena med Etti vissa fallroller svåraär attatt avsom

ansvarsförhållanden.roller ochorganisation tydliggöraviss är atten
ifunktioner bestårflera professioner ochrollkonflikt gällerEn att varasom

för helheten.med delansvar Detkommunaltoch delsdels ettexpertorgan organ
intressenexpertområdetsintressekonflikter detfinns alltid risker för när egna

tillframsamtidigt gäller kommaintressen och detandra viktigaställs attmot en
tillgänglighetKonflikter mellan buller ochmöjligt.god helhetslösningså som

detta.miljökrav exempelarbetstillfällen och påeller mellan är
utredningenslösning, enligtorganisatoriskkrav kommunen,Ett oavsettsom

möjlighetandra intressenterallmänheten ochtillgodosemening måste är att ge
miljö- och hälsoskydds-förs fram frånsynpunktertill insyn i vilka krav och som

sigdessa baserar på.vilka kunskapersamarbetet,synpunkt i det kommunala samt
samordnadeuppgifterhälsoskyddsnämndensmiljö- och ärorganisation därI en

tydligainrymmeri frågorlämpligtdet därförmed andra kan att somvara
miljö-Generellt bör yttrandentjänsteskrivelser.intressekonflikter ha separata ur

i samladde ingårfölja ärendena,hälsoskyddssynpunkt dessutom ävenoch enom
skrivelse.

andramotstridiga rollerharhälsoskyddsnämnden tvåMiljö- och gentemot
och delsi miljöfrågorrådgivandedelskommunala verksamheter, ensomsom

oftarollerSamtidigt dessatillsynsmyndighet. ärsjälvständig och kontrollerande
rollenfrån denerfarenhetertill varandra,också komplement att enagenom

dedärför viktigtfullgöra den andra. Detförbättrar möjligheterna är attatt som
rollkonflikten,medvetnahälsoskyddet i kommunför miljö- och är omensvarar

utnyttja sin kompetens såhittaefterframför allt de sättsträvar attattattmen
förvaltningar kan sättför uppgifterna. Imöjligt båda störrelångt ett attsom

sig denkoncentrerar påolika handläggarekonfliktenhantera att ena avvara
rollerna.

organisationlokalt väljerviktigtVi det vidare att somenmananser vara
besitter kanhälsoskyddsfunktionenmiljö- ochmöjliggör sakkunskapdenatt som

organisa-Oberoendeförvaltning.tillvara utvecklas i kommunensochtas av
professionellauppgiften bevaka dentilldelastionsform tjänstemanbör någon att

miljö- ochföreträdaliksomkunskapsutvecklingen hos personalen expertatt som
hälsoskyddsintressena.



1993 19SOU utveckla det samlade miljöarbetet 139Att

6.6 stödja miljöanpassatAtt levnadssättett

Samhällets miljöarbete hittills bedrivits främsthar traditionell myndig-genom
hetsutövning med användande juridiska och ekonomiska styrmedel. harDettaav
varit nödvändigt för dit vi idag. miljöproblematik,Med dagens därnå äratt
diffusa utsläpp och globala resursfrågor blir allt viktigare, dessa medelär
emellertid inte tillräckliga för komma vidare och skapa ekologiskt hållbaratt en
utveckling. fortsatta framgångarFör krävs också allas levavårt sättatt att
förändras och bättre till miljöns förutsättningar.anpassas

Vi kommun möjligheter rikta inhar sin verksamhet såatt stora attanser en
den blir för miljöanpassadestöd levnadssätt hos allmänheten. Därföratt ett ger

vi beskrivning faktorer förhär har betydelse attityder och beteendenen av som
området. gjorts utredningenspå Två har uppdrag harpå använtsrapporter som

underlag och individers miljöengagemangKommuner av Angelöw,Bossesom
Samhällsvetenskapliga institutionen, Högskolan i Växjö, bilaga 6 och Riskin-

ochformation miljöengagemang Sjöberg, för Riskforskning,av Lennart Centrum
Handelshögskolan i Stockholm.

6.6.1 Allmänhetens miljöintresse

intresseAllmänhetens för miljöfrågor given utgångspunkt för arbeteär etten som
syftar till miljöanpassadeutveckla levnadssätt i kommunen.att mer

Förutsättningarna flera Sverige i Friluftslivskäl goda i dag. ochär av
naturvistelser har omfattning i fåkan ha sin motsvarighet bara någraen som

nordeuropeiska fritidsfiskare,andra länder. människor lär sigMånga t.ex.som
tjällvandrare, bär- och svampplockare, ornitologer, orienterare eller seglare att

värde och vacker och får därmed beredskappåsätta natur, atten ren en reagera
det skadar natur-intresse varitoch hotar den. breda har längepå Detta ettsom

tillstöd, och lett ökade krav, samhällets arbete med naturvård och naturskydd.på
1980-talet har fört med sig form miljöengagemang,delvisen ny av som

blandmärkts i snabbt växande medlemsantal för etablerad miljöorganisa-annat en
tion Naturskyddsföreningen och uppkomsten BådaGreenpeace.som av nya, som

idessa hade början 1990-talet 200 000 böckerdrygt medlemmar. Att medav
information och råd miljövänligt olika ihandla områden har såltspåattom
mycket upplagor också tecken dettapåärstora engagemang.

Vid 1988 framstodvalet miljöfrågoma samhällsområdendeettsom av som
delar befolkningen opinionsundersökningarrad pekarEnstora mest.engagerar av

Årpå det bestående värdering. 1987, 1988 och 1989 denär svenskaansågatt en
allmänheten enligt sådana undersökningar miljön viktigasteden samhälls-att var
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År ekonomilandets1990 1991 uppfattade medborgarnafrågan. och att var
Sifo-under-sakfrågan. Enligtviktigasteviktigast, miljön den nästatt enmen var

lågkonjunktur1992 djupbefolkningen undersökning högre andelansåg en av --
jobbenmiljöfarliga industrier skall tvingastidigare ävenstängatvå årän att om

1992 75%.försvinner. Andelen dettaansåg varsom
inkomst ochfaktorer kön, ålder,Miljöintresset beroendeår ut-somav

medborgare, blandbland politiskt intresseradebildning. Miljöintresset är störst
medelhögharpolitik i tidningarna, bland demdem dagligen läser somsom om

kvinnor. Iblandoch studerande och blandutbildning, bland tjänstemäneller hög
miljövänligarelativt det gäller köpaskillnadernakan när attt.ex.stora,vara

enligt46% tänker,jämfört med bland63% bland kvinnorna männen envaror.
miljövänligt.alltid handlaSifo-undersökning 1990, alltid eller pånästan att

imiljöproblemen åldersgruppenmiljöintresset ochBåde är störstöveroron
50 medanintresset finns bland dem år,30-49 överår. Det ärnäst största som

30i under år.är näst störst gruppenoron
industri ochfrån andra ländersmiljöproblem, utsläppGlobala attsom

skapas imiljöproblemi allmänhetregnskogar förstörs, väcker än sommer oro
opinionsundersöknigarflertalet inärhet. Samtidigt det mångavår attstorasvarar

Praktisktmiljön.för lokalt förbättraberedda insatserde göraär tagetattatt egna
innebäråtgärderInställningen tillberedda källsorteraalla är t.ex. att somsopor.

splittrad.begränsningar i privat bilåkande är mer

och hinder för rniljöengagemang6.6.2 Möjligheter

tillprincipiellt kanaliserasför miljön kan på två sättochIntresse engagemang
tillochfrån politiker, företag, myndigheterkrav åtgärderpå egna0.s.v.

enkätundersökning pekarmiljövänliga handlingar. internationell påEn att
generelltligger mycket högt,samtidigt miljöengagemangsvenskar, derassom

industri vadmiljöförbättringar regering ochför på änlägger störreett manansvar
europeiskai rad andra länder.gör en

betydervissa ting eller begreppAttityder d.v.s. den värdering harman av --
för attityder tillbaramycket för beteendet i miljöfrågor. sambandet gällerMen

inte givetsåledesföreteelser ligger konkreta beteendet.det Det ärnära attsom
sänkabereddattityd tillallmänt miljövänlig leder är att t.ex.att en personen

skaffa sigellergrader, börja komposterainomhustemperaturen med två
fritidsintressen inte tär på naturresursema.som

avsiktenleder tillMiljöengagemang vi med det intresseettom menar som-
med faktorermiljön handlingar hängervärnaatt somom egna sammangenom -

insikt självförtroende ochmiljöproblemen, handlingsutrymme,om ansvar,
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viktigt stimuleradetmänniskors miljöengagemangstärka ärkunskap. För attatt
finns.undanröja de hinderfaktorer, liksomdessa att som

omfattningvikt ochmiljöproblemens ärviktigt hinder för insiktEtt om
insiktenkravundvika ellerångestvilket kanförnekande, sätt attett somvara

personligbristandehinder kanindivid.väcka hos Ettskulle annat varaen
naturupple-positivaUndersökningar visatharmiljöproblemen.erfarenhet attav

givitde ökarmiljöproblemoch erfarenhetervelser engagemanget.somav
förut-människor godainsiktökadkommun kan skapaEn attgenom ge

ihursprida kunskapochvistas isättningar naturenattnaturenatt omgenom
miljöförstöring.påverkaskommunen av

prisblandobjektivt begränsat,Människors handlingsutrymme är annatav
påverkasvårigheterbehov långamiljöanpassadeoch utbud på attresor,avvaror,

hand-ofta sittändåmänniskor underskattarriksnivå Menbeslut på m.m.
människorvisatsenergisparande har det gördet gällerlingsutrymme. När att mer

kontroll ochinreliv högbåde sittde kande upplever över egetatt styraom
styrdadede uppleverkontroll äromständigheter hög än attöver yttreyttre om

omständigheterna.av
exempelvismänniskors handlingsutrymmevidgakommun kan attEn genom

miljöanpassadetydlig exponeringochaffärer utbudförmå ha ett stortatt av
produktvalenergisparande, transportsätt,i informationoch att omgenomvaror,

miljöanpassat.finns flera levavisa det sätt attatt mero.s.v.
åsiktenförsvagadmiljön kanförMänniskors känsla attavvaraansvarav

jaghjälper detsjälva. Vadtill deproblemenbidrar mycket änandra så ommer
miljöfar-mängderotroligaindustrierna fortfarandenär utsorterar pumparsopor

ämnen....liga
visablandmänniskors ansvarskänslahöjakommun kan attEn annat genom

verksam-industrier och kommunensmiljökrav påställer hårda påatt egnaman
betydelse.insats harochpedagogiskt visaliksomheter, attatt vars ensgenom

tillmöjligheternavanmakt blockerarsjälvförtroende ochBristande
analyserahandlingskraftinvånarnasförändring. kommun kan ökaEn attgenom

motivationenstärkermiljösituationenförbättringar iinformeraoch små somom
insatser.till egna

skallmiljöproblemenhurgäller förmodligenbehövskunskapDen mersom
ochosäkerhetinformation skapari sig. Motsägelsefullproblemenlösaskunna än

från olikainformationdärför uppmärksambör påförvirring. kommunEn attvara
information påmöjligt.entydig Genomförvaltningar såär gensvarsom gersom

kollektivresandeenergiförbrukning,källsortering, privatbetendeinvånarnas om-
ocksåbeteendet kanförändringar imiljön påverkasoch hur manom avm.m. -

sprida kunskap hur alla bidrar till lösningarna.om
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Ett sätt arbetaatt

Miljö team

MILJÖTEAMNACKA kommer till för vårt leva och samhälletssättatt att
fungera framtida livsmiljö.sätt förändraäventyrar vår Att miljöbe-vårtatt

teende, och därmed hela samhället, därför idag det angelägnaär mest pro-
MILJÖTEAMjektet för långsiktig överlevnad. NACKA vill startaen en

där miljövänlig livsstil för allt fler enskilda nackabor blir ettprocess en
bidrag till hållbar utveckling i det stora.en

Så inleds presentation projekt lanserats Nacka kommun.etten av som av
Med miljöteam projektetdels helhet, dels och deavses som var en av

ansluter sig.grupper som
Ett består minst fem hushåll, oftast i bostads-team är ettav som grannar

område. Genom bilda de sig igenom sinpå privatagåatt ett team tar att
miljöbelastning i fråga energi och uppvärmning, avfall, inköp, trans-om

och kommunikation, mål för minska den.porter sättasamt att attupp
Gemensamt för teamhushållen de skall källsorteraär glas,att papper,
batterier, aluminium och organiskt avfall. organiskaDet materialet skall
komposteras. energisidan skallPå de bland eftervärmenannat anpassa
funktion och behov, siktemed kunna halverapå energiförbrukningen.att
Vid inköp skall de in för köpagå bra miljöval och iär såatt varor som som

utsträckning möjligt ingår i kretslopp.stor som
För minska miljöpåverkan skall hushållen in föratt transporternas att

använda avgasfria och telekommunikation och begränsatransportsätt
bränsleförbrukningen för privata bil,med buss, flyg och till 600båtresor
liter hushållsmedlem och år.per

Kommunen stöder erbjuda rådgivning i förstaattgrupperna genom om
hand kompostering och energisparande, via nyhetsbrev träffar.och Deett

börjar kompostera kan också glesare sophämtning och lägre Detaxa.som
deltar skall olikapå från kommunen sittsätt ändrade be-påsom gensvar

teende.

Projektet lyfter fram lokala förebilder visar vadsom grannar man som
enskild kan för förbättra miljön och skapargöra nätverk mellanatt ett
miljöintresserade kommunmedlemmar, tjänstemän och politiker miljö-på
området. Målet de beteendeförändringar miljöteamenär i förgåratt spetsen

några siktpå års skall mätbara förresultat kommunen helhet.ge som
Ett halvår efter lanseringen hade cirka 30 bildats, de flestaallrateam av

i villa- och radhusområden. har bildatsMånga med frånstödgrannar
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andrabostadsrättsföreningar,villaägarföreningar ochmiljöorganisationer,
mun-till-mun-påverkan.efterelleri massmediauppmärksamhetefter

samfällig-ochbostadsrättsföreningarblivitinitiativet harSidoeffekter attav
källsortering ochutökadhjälp medfåförsig till kommunenheter vänt att

miljö-tillstimulansmärkbargivitocksåkompostering. Projektet har en
och skolor.daghemarbete på

förebildernätverket ochsocialadetBetydelsen6.6.3 av

inätverketsocialainom detnaturligt framlevnadssättmiljöanpassat växerEtt -
bekanta.ocharbetskamrater,familjen, bland vänner

erfa-ochinformations-förviktigaste forummänniskorsNätverken utgör
från kommunenellermassmediaråd frånInformation ochrenhetsutbyte. --
leder tillinnan deti sådanavanligenoch diskuteras atttestas mangrupper,

produkt.miljöanpassad Det ärkanskeeller köpersjälv ändrar en nyvanaen --
ochbibehållasbeteenden kanistöd sådanaockså nyagrupper somgenom

förstärkas.
vid Högskolanforskningsprojektinomgjortstill allmänhetenenkätEn ettsom

människorutredningen pekar också påinitieratsHärnösandSundsvall atti avsom
desinamedi huvudsak närmastedet75% svarade är tarsakensjälva så. attser

medtillsammansi frågornade10%miljöfrågor.i att tar tagtag uppgav
imedlemmarmedtillsammans4% detmedan baraarbetskamrater, gör en

viocksåtillfrågadede ansågdel 43%parti. atteller iförening En storett av- -
miljöarbete.ansvarsfulltförbetydelseavgörandehar heltsjälva en ett

människornätverkvia socialakommunikation depersonligfå ståndtillAtt
vanligen ocksåbeteendenpåverkaeffektivadethar sättetär att enmest men-

gruppdiskussioner,miljöcirklar,stimulerametod.kostnadskrävande Att
effektivalikar kan sättlikar lärdäridébytarträffar och andra attmöten varaav

handling.tillvidaremiljöengagemanget ledafå att
betydelse. Attockså haförebilder kanPersonliga stor man avpersoner som

kanbörjar komposteraröka ellertill slutaranledningeller t.ex.ser uppannanen
blandidolerförebildernaungdomar kanfölja efter.impuls Föratt varage en

politiskalokalaledare i detkanför andraidrottare eller artister,t.ex. grupper
rollopinionsledandesinarbetsplatsnäringslivet ellerinom pålivet, genomen

förebilder.fungera som
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Ett sätt arbetaatt

Projekt Rädda Lyngern

Lyngern de sjöarna istörsta Mark hotas övergödning. Frånen av av- -
början har sjön varit havsvik. Under istiden skars den och idagären av en
näringsfattig klarvattensjö med mycket höga naturvärden. till-Lyngern är

med Storåns dalgång riksintresse för naturvärden.sammans av
Under loppårens har sjön fått mängder närsalter inteta emot stora -

enbart från Marks kommun. har bidragitDetta till visarLyngernatt nu
tecken övergödning. Situationenpå inte akut i sjön,är däremot i vissa
vattendrag. Eftersom vi tydligt tendenserna redan tycker vi det ärattser nu,
viktigt itu med problemet direkt, i tidigt skede, och föratt ta gångsett en
skull jobba med förebyggande miljövård.

Så miljöchefen i Marks kommun bakgrunden till projektetpresenterar
Rädda Lyngern. förvaltningensPå initiativ bildades kommitté meden
mycket bred sammansättning. Förutom professionella samarbetsparter

länsstyrelsen, LRF, Södra Skogsägarna och Lyngerns vattenvårdsför-som
bund ingår hembygdsföreningar, idrottsklubbar, Naturskyddsföreningen,
skolor, vårdcentralen och butiker imånga området i kommittén. Organisa-
tionerna har, enligt kommunen, varit mycket intresserade delta.attav

Kommittén arbetade fram förslag till handlingsprogram, vårenett som
1992 miljö- och hälsoskyddsnämnden och därefter fullmäktige.antogs av av
Programmet pekar uppgifter för olikaut parter

Kommunen utökar sin provtagning i och tillrinnandeLyngern vattendrag
och förbättrar driften reningsverk. plan för inventeringEn enskildaettav av
avlopp kring sjön och råd enligt hälsoskyddslagengörs, skall lämnas attom

Ålderdoms-anläggningar inte godkända bör åtgärdas 1995.är senastsom
hem, skolor och daghem till miljöanpassadegår över rengöringsmedel.
Befolkningen informeras kommunens tidning, årlig Räddagenom en
Lyngem-dag viaoch butikerna. det utåtriktadeNär börjadearbetet sändes

informationsfolder till alla hushåll i området. Jordbrukarna ñck ocksåen en
enkät plöjning och diskmedel.om

Jord- och skogsbruket får råd hur fosforutsläppen kan minskas frånom
LRF, Södra Skogsägarna och miljökontoret. Lantbruksnämnden bekostar
gödselvårdsplan och växtnäringsbalans allapå gårdar med femänmer
djurenheter i avrinningsområdet. Miljökontoret regelbundna tillsynsbe-gör
sök på gårdar, och ordnar tillsammans med träffar förLRF jord-samma
och skogsbruket gång året.en om
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Skolor arbetar med sjön belägna skolanpå många Densätt. närmast
lägger, tillsammans med lektionerNaturskolan, och temadagarupp om

för olika stadier.Lyngern
Föreningar tillsammans Rädda Lyngem-dagen med olikaarrangerar

stationer utmed sjön, informeraroch sina medlemblad.genom
Affärer deltar i projektet skyltar rengöringsmedel godkäntssom upp som

Miljöval tydligt förBra det lättare för konsumenterna hitta.göraatt attsom
Målet fosforutsläppen till sjön inte skall 1990-95. siktär öka under Påatt

krävs minskning med 50-60%.en
Invånarna för arbetet, och troligenär på väg störretaatt ett ansvar

kommer det drivas vidare frånstyrelse med stöd kommunen. Detatt av en
har också bildats Rädda Lyngem-forzd, invånarna visatsedan de villatten
stödja projektet. Under 1992, projektet startade, kostade det kommunennär
cirka 120 000 kr.

Rädda Lyngern-projektet bygger vidare erfarenheter från liknandepå
mindre projekt. 1989 fosforprojektstartade kommunen i bynettmen

Älekulla 30 hushåll. Information till hushållen och samarbete med butiken
tillsammans förbättringarmed biodamm, viktiga inslag. Allavar, av en

hushåll i gickbyn till fosforfria tvättmedel och fosforhalten i avlopps-över
sjönk till hälften.vattnet

6.6.4 Kommunala strategier

Flera förändringsstrategier kan således ianvändas kommun villnär man en
stimulera allmänhetens miljöengagemang. Upplysning och information detär
arbetsätt förmodligen först. Med sådana metoder kan spridaprövassom man
kännedom miljöproblemen och lämpliga i långsiktigtmotåtgärder. Men ettom om
arbete bör socialpsykologiskaockså den strategin, sin utgångspunkt i hurtarsom

kunskaper mänskligt förändrasamspel kan människors attityderman genom om
och beteenden, utnyttjas. finnsSom det inget enkelt samband mellansett en
individs kunskaper, attityder till miljöåtgärder och miljöanpassat beteende.ett

fleraI kommuner har sig olika former masskommunikationanväntman av av
för informera och påverka allmänheten. vanliga informations-Det äratt att
brochyrer och liknande distribuerats till alla hushåll. del kommuner ocksåEn ger
stöd till lokala goda exempel miljöorganisationer.eller

Allmänt kan konstateras massinformationskampanjer inte tillräckliga föräratt
förändra människors miljöbeteende. förklaring det inteEn enbart bristäratt äratt
informationkunskappå hindrar handla miljöanpassat. Denattsom en person mer
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fårinse människor i daganvänder sig information måste emot ettatt tasom av
förhand.flöde de tvingas bort det på Manbudskapså mestaatt sorteraenormt av

attityderförstärka modifiera existerandedet lättare ochbör också beakta är attatt
tandkrämstillverkare har tillbeteenden söka skapa helt Enoch än att nya.

uppgiftdenförmå människor byta tandkräm ärexempel lättare än attatt att vars
lära folk borsta tänderna.

Även nödvändigaotillräckliga, kan demasskampanjer sålunda är varaom
dagordningen och visainformationsstrategi, för ställa frågainslag i påatt enen

för understöd till andra,den viktig, liksomkommunen attatt mergeser som
riktade informationsåtgärder.

framgångsrik fleramassinformationskampanj skall börFör att varaen
möjligheternaDärigenom förstärksinformationskällor lämna liknande budskap.

medförändrat Kampanjer fungerar bäst de kompletterastill beteende. om
enskilde diskuterakommunikation via sociala möjliggör för dennätverk, attsom

informationen andra.med
möjligheter spridaskolundervisningenhar ocksåKommunen attstoragenom

diskutera ochfå lärare och eleverinformation miljöproblemen och taatt attom
tillmöjligheternainitiativ Vi angeläget dessatill åtgärder. det tasattsomser

massinformation.vid satsningar samordnas medoch störrevara,

miljöinformationavsändare6.6.5 Kommunen som av

miljöområdet.olika inomförtroende för aktörerSifo har studerat allmänhetens
universiteten.miljögrupper ochtillfrågade till forskare,tilltro hade deStörst

näringslivetfärre myndigheterna,Därefter massmedia. Betydligt litadekom på
förtroendeundersökningar visat allmänheten harpolitiker. Andra haroch stortatt

vårdpersonal-patient.för sjukvården det gäller relationenhälso- och när
höja miljöenga-trovärdig i sina strävandenviktigt kommunenDet är är attatt
ökatrovärdigheten kanhos allmänheten. kommunalaDen attgemanget genom
kommunmed-och informerarpositiva miljöåtgärder,kommunen vidtar egna

frågor stärkas, ochTrovärdigheten kan ilemmarna vad mångagörs.om som
organisatio-medsamtidigt spridning, också samverkanbudskapet större genom
frilufts-villaägarföreningar, ochmiljöorganisationer, ochbostadsrätts-ner, som

politiska partier.friskvårdsorganisationer, kyrkan och

6.6.6 Information riskerom

ienskilda högi beteendevetenskaplig forskning hosEtt ärsynsätt att engagemang
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undvikaväcks uppfattningar och attityder till risker, ochgrad strävan attav en
framför den eller andras de innebär.de hot allt hälsanmot egna som

mindre närliggande ochRisker kopplade till miljön kan eller avvara mer
närmiljön,påtagliga och buller iolika allvarlighetsgrad. Vissa är avgasersom-

intefrån oljecistern, eller från tipp medan andralukten gårångor atten en -
varsebli miljögifter i radongasbekämpningsmedelsrester eller mat, genomsom-

Vissa dramatiska risker fårhusgrunden, eller växande hål i ozonlagret. mycket
katastroferna i Minamataflesta via massmediade del enbartta somav -

bekämpningsmedel.kvicksilver, dioxin eller BhopalSeveso
olika,ibland och allmänhet värderar risker myckethävdasDet att experter

börsina kunskaper, de har rätt. Manoch med ärstörreatt experterna, som
ovanligtinteemellertid lägga in reservationer den Det är attmot t.ex.synen.

problem,grund sin förtrogenhet och känsla kontrollpå över ettexperter, av av
verkligaöverdriven tilltro till möjligheterna kontrollera risken underhar atten

samhällsförhållanden.
finns ocksårisker detbedömer oftast lägre allmänheten,Experter än mensom

expertisen allmänhetenfrågor radon, tobak och aids därnågra är attanser- -
negligerar allvarliga risker.

vilketinformation risker beror bland påmänniskorHur på annatreagerar om
värderingar.liksom rad centrala socialaförtroende de har för expertisen, på en

informationinom myndighet arbetar medviktigt ärDet är att en somman
umedveten sådana faktorer.om

kortfattadinformationenForskning radoninformation visar den bästa ärattom
ofarligt. Attvad farligt och vadoch rakt sak, och talar ärpå ärom som som

goda möjligheternarisken hur den och deupplysa vad består är,stor omom
fallet oproblematisk strategi.åtgärda den bör i detatt vara en

effekterentydigt beskedutifrån forskningen inte någotDet går att avomge
människor inte upplever de harskrämselpropaganda. kans.k. Den attom-

frågor där detmöjlighet sin situation inbjuda till förnekande.påverka I äratt -
troligareanvända bilbälte detpåverka riskenlätt är attattatt t.ex. genom --

blir positiv.effekten

6.7 Lokal miljöövervakning

miljötillståndetfölja växlingarna iKunskaper den lokala miljön behövs för attom
människans aktiviteter.och visa de förändringar till följdpå ägeratt som avrum

Miljöarbetet under de decennierna präglas behovkommernärmaste att storaav
modifiera utvecklingenmed utgångspunkt från miljösituationen ochattav anpassa

olika miljöövervakninginom samhällsområden. effektiv och ändamålsenligEn
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behövs beslutsunderlag inom kommuner, sektorsorgan, länsstyrelser ochsom
nationella främst underlag vid formulering uppföljningochorgan, som av
miljömål alla nivåer.på

Sedan länge har kommuner kartlagt den lokala miljösituationen.många Bland
utförs vattendragsundersökningar, skogsskadeinventeringar, kartläggningarannat

bullersituationen till följd vägtrafikbuller, industribuller, buller frånav av
gtrafik, skjutbanor försurningssituationenenkartläggs i markDessutom ochetc.y

grundvatten. På samordnat sker omfattande övervakning luftkvalite-sättett en av
i flera nationellt perspektiv enhetliga övervakningentätorter. Denten mestur

det s.k. Uppgifterna från denna övervakningutgörs URBAN-mätnätet. ettav av
antal luftkvalitet redovisas årligen Statistiska itätorters centralbyrån samladav
form. övervakningDenna finansierad de deltagande kommunerna medär av
mindre bidrag från Naturvårdsverket till Institutet för luftvårdsforsk-ochvatten
ning, utför mätningarna.IVL, som

6.7.1 Enhetli miljöövervakningg

miljöövervakningen genomförsEn för närvarandeöversyn Naturvårdsver-av av
ket. Förslag till nationella övervakningsprogram har utarbetats och arbeteettnya

riktlinjermed för den regionala övervakningen finns därmed godapågår. Det
förutsättningar för väl samordnad och kostnadseffektiv övervakning påatt en
nationell regionaloch nivå skall komma till stånd.

Denna övervakning främst från behov tillförlitligtutgår underlagstatens ettav
för mil jövårdssarbetet. Naturvårdsverket har för nationelladen delen ochansvaret
länsstyrelserna för regionaladen delen Nationella dockbeslut harsystemet.av
inte tagit behovet förändringar den miljöövervakning bedrivs iupp av av som
kommunernas regi.egen

kommuner iMånga deltar regionala övervakningsprogram, bland annat genom
regionala luftvärdsförbund.och Det angeläget mycketär såvatten- att som
möjligt miljöövervakningen i förstasamordnas, hand regional nivå.på Det ärav

vikt för kvalitet jämförbarhetoch mellan data, liksom kostnadsskäl.storav av
Områden bör kunna samordnas inom utvidgad regional miljöövervakningsom en
gäller tillståndet i

sjöar, rinnande mark- och grundvatten,vatten,-
kustvattenzonen,-
landskapet,-
luftkvalitet bakgrundshalter.-

Kommunerna har behov data miljötillståndet för mindre geografiskaav om
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nationellaregionalai detfinnas medområden vad kommer systemet.än attsom
metodmässigtmätningaroch analys dessaviktigt för jämförbarhetDet är att

harmoniseras med det centrala systemet.
ochhälso- och sjukdomsmönstretlokalalandsting har kartlagt detMånga

redovisas i del fallMaterialeti sitt område.olika hälsorisker för befolkningen en
materialetflera fall harför landstingsområdet. Isamlade folkhälsorapporteri

hälsoproñ-kommunalaredovisatskommunnivå ochbrutits ned tillockså som
gäller med-vadi kommunenvisar hur hälsopanoramatler. Dessa t.ex.-

socialasjukskrivningsmönster,sjukdomar,ellivslängd, dödlighet i olika typer av
ochfrån närbelägna kommunerskiljer sigskillnade i hälsa ochutm.m. ser-

hälsorisker,kartläggningIbland ingårlandet helhet. även t.ex.somavensom
industrier kanolycksfallsrisker,luftföroreningar,tobaksbruk, matvanor, som

närboende.hälsofaror för anställda ellerinnebära
underlag för kommunen,värdefulltkartläggning ocksåDenna är etttyp av

miljörelateradeför informationinsatser ochför prioriteringbåde omav
ikartläggningar detta slag görsVi därför angelägethälsorisker. det att avanser

omfattning och hålls aktuella.större
miljö- ochkommunalai stödja detviktig funktionLandstinget har atten

landstingsområdensakkunskap. vissamiljömedicinsk Ihälsoskyddsarbetet med
andra hållmedan detområdet, påi välfungerande samarbetefinns dag påett

miljö-samarbete mellanframgångsriktförbättras. finns exempelbehöver påDet
tillorsakerförklaradet gällerhälsoskyddsnämnden och landstingetoch när att

för förebyggakartläggningar arbetastöd sådanaöversjuklighet och med attatt av
allergier ocholycksfall,främst gälltharmiljörelaterade hälsoproblem. Det senare

möjlig-uppfattning finnasemellertid enligtkost-hälsafrågor. bör vårDet stora
systematisera utveckla detta samarbete.ochheter att

miljöstörningar och hälsa.nyligen inlett arbeteNaturvårdsverket har ett om
hurförsta i sitt slagbedömning densamladEn rapport avsom ger en --

miljögifterintagluftföroreningar, buller ochpåverkasmänniskors hälsa avav
hälsorela-till forskningsprogramförslagvia födan håller utarbetas. Ettpå att om

Naturvårdsverketförnyligenmiljöövervakning har ocksåterad presenterats av
initiativdessaKarolinska institutet IMM. Genomför miljömedicin vidInstitutet
bildför få exaktareutredningens uppfattning grundfinns enligtdet att avenen

framtidaönskvärt denför människors hälsa.miljöstörningarnas följder Det är att
använbara datadenbevakningen miljö-hälsa läggs såsambanden att geruppav

kommunnivå.också på
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6.7.2 Miljöövervakning och miljöinformation

Enligt utredningens mening det viktig uppgift i det lokala miljöarbeteär atten
förmedla kunskaper till allmänheten den lokala miljön och miljörelateradeom om
hälsorisker, för belysa allvarligheten i den rådande situationen och vilkaatt
konkreta åtgärder möjliga vidta för förbättra förhållandena. M;ljö-är att attsom
problemen bör vardagsnära och begripliga förgöras den enskilde kommunmed-
lemmen.

regionalaDen miljöbevakningen i samarbete med länsstyrelsen och en
utbyggd regional epidemiologisk bevakning i samarbete med landstinget kan ge

värdefullt underlag för konstruktiv och pedagogisk information tillett en
allmänheten miljö- och hälsoutvecklingen i kommunen. Dessa kan,systemom
enligt uppfattning, emellertid fyllavår knappast kommunmedlemmarnas behov

information helt. sådan informationEn bör, för heltäckande,att taav vara upp
följande aspekter

uppgifter tillståndet i naturmiljön exempelvis försurning markom om av-
och belastning olika sjöar, luftkvalitet ipå badvattenkval;tet,tätorter,vatten,
skogsskador,

miljörelaterad ohälsa i kommunen om exempelvis förekomst ast-av-
maallergi, luftvägsinfektioner, lungcancer och andra cancerformer kansom

miljörelaterade, födelsevikter,vara
uppgifter befolkningens exponering för miljörisker antalom t.ex.om-

borarbetar i områden med mycket luftföroreningar och buller,personer som
konsumtion fisk med kvicksilverhalt,högav
uppgifter beteenden har för miljöpåverkanbetydelse ochom som-
resursförbrukning t.ex. utvecklingen källsortering, andelom av av
befolkningen komposterar, energiförbrukning hushåll, andelsom per av
befolkningen miljömässigt brapå sätt.som reser

informationEn sådan väsentlig för kommunen skall kunna stöd ochär att ge
motivation till miljöanpassat levnadssätt bland kommunmedlemmarnaett gerom

visa möjligheterpå välja miljöanpassade alternativ och undvika hälstris-att att att
ker.

dilemma invånarnaEtt harär behov sitt beteendepåatt av gensvar gerom
regelbunden information där förändringar kan avläsas. flesta trender bådeDe när
det gäller miljötillståndet och hälsopanoramat emellertid i det här perspektvetär -

långsamma och smygande. hittaAtt nyckeltal visar påtagligändå påsom en-
förändring viktig uppgift förär den kommunala miljöövervakningen. frågaIen

beteendena finns normalt möjligheter visastörre påtagliga förändringar.påattom
Insamlingen och glas för återvinning och försäljningen miljömärctaav papper av
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arbetaEtt sätt att

miljöbokslutKommunalt

detoch företagenkommunmedlemmarnakommunikationen med ärFör av
miljö-olikaresultatetregelbundetvärde kommunen rapporterarstort att av

miljöbokslut.i formhar detta gjortsinsatser. Sundsvalls kommunI ettav
kommuninvånare,sig till intresseradeårligt miljöbokslut vänderEtt

skall detlättillgängligtorganisationer och skolor. sättpolitiker, På ett
kvitto kommunensblirtillstånd och trender. Bokslutet överberätta ettom

Även insatser kankommuninvånarnasföretagens ochåtgärder under året.
resultaten förbätt-i ochbesked takten arbetetBokslutettas omupp. ger -

i miljön.ringar eller försämringar
nyckeltal.återkommande Deviktig i miljöbokslutdelEn är attett ange

trafik-i tätortsluften,föroreningshalterutsläppsmängder,kan gälla t.ex.
avfalls-sorteradekollektivtrafik, insamlade ochmedmängder, resenärer

medodlingsarealerenergiförbrukning,avfall,mängder, andel återvunnet
innehållaocksåmiljöskydd. Bokslutet kaninvesteringar ienergigrödor och

i frågahälsoskyddsarbete,uppgifter folkhälsa och resultatet t.ex. omavom
bostäder.i skolor, förskolor ochinomhusmiljö

lokala åtgärdernamöjlighet visa hur de ärBokslutet också attger
Åtgärder motiverasCFCmiljöproblem.kopplade till globala mot ozon-av

till delförklarasförsurade sjöarbehovet kalkalagrets uttunning och storatt
utvecklingenbegynnandeluftföroreningar.långtransporterade Den motav

insiktenmed mångahängerkretsloppstänkande i kommunerna attsamman
ändliga.jordens ärresurserav

iluftkvalitetenbland hur1991 framgårSundsvalls miljöbokslutAv annat
industrierfjärrvärmeanläggningar ochfrån störreutsläppencentrum,

centralamotorfordon och cyklar någraförändrats, antalet passerarsom
vad Sunds-avfall utvecklats ochåtervinninginsamling ochhurgator, av

miljöåtgärder.enkätundersökning, olika Påvallsborna, enligt anser omen
tidigare1991 medjämförs situationen år.de flesta områden

från deninformation utåtMiljöbokslutet skall inte bara ses som en
syftarekonomiska områdetLiksom detkommunala förvaltningen. på

uppföljningen och kommunensinternabokslutet till den göraatt strama upp
till kommu-verkarhur de medförvaltningar medvetnanämnder och attom

miljömålen.motverkarfår miljö eller hur debättre omnen en -

skettförändringar redan harpositivaområden där snabbadagligvaror någraär
redovisas.och kan
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Vi miljö- och hälsoövervakning underlag kommunensattanser en som ger
planering och för allsidig information till kommunmedlemmarna bör byggsen

möjlighetEn kommuner tillsammans med landsting och länsstyrelseär attupp.
fram miljö- hälsobeskrivning,samlad lokal och sedan regelbundettar en som

förnyas. beskrivningEn sådan bör del i strävandena stödjaattvara en en
miljöanpassad livsstil och utveckla den lokala demokratin inom området.att

behövs enligt uppfattning utvecklingsarbete särskiltDet området,vår på när
det gäller hitta användbara nyckeltal för kommunikationen med medborgarna,att
baserade data miljötillståndet miljörelevanta beteenden.ochpå om

Naturvårdsverket kommer Allmänna i syfteråd samordnaatt ut attge
miljöövervakningen och bland enhetlighet bättreochuppnå störreannat en
kvalitet. Vi för kommunerna idet också angeläget få stödäratt att attanser
utveckla miljöövervakning blir möjligtanvändbar med tankeså påen som som
informationen till medborgarna. bör ingå i Naturvårdsverkets in-rollDet att
formera frånbra exempel kommunerna och samordna utvecklingsarbeteattom

området.på

6.8 Miljörevision i kommunala

förvaltningar och bolag

Initiativet till miljörevision i federal kommitté påfordradeUSAtogs av en som
form internt harnågon kontrollsystem företag. Sedan desspå några störreav

miljörevision vuxit fram inom flera företag i länder Kanada,USA,större som
Nederländerna, Schweiz Storbritannien. Sverige har möjlighetenoch I att
revidera verksamhet för tillgodose miljökravenvad åtgärder atten avser
diskuterats börjansedan 1980-talet.av

sittMiljörevision har form för följautvecklats ledningen attsom en upp
ledningsansvar. Enligt Internationella definitionHandelskammarens ICC är
miljörevision ledningsinstrument innebär systematisk objektivochett som en
värdering hur miljöskyddsorganisationen, ledningsrutiner och utrustningav
fungerar med syfte skydda miljönatt genom

underlätta ledningens miljöskyddsrutiner,kontrollatt av-
värdera företagets policy lagstiftningsåt-överensstämmelser med inklusiveatt-

gärder.

Miljörevision har i utredningen bättre miljöbehandlats SOUFör en
198732. Med förebild från ekonomiska revisionenden föreslogs där ett system
för miljörevision skulle verifieras i årlig miljörapport till tillsynsmyn-som en
digheterna.
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miljörevi-miljörevision hållerstället för sådan medl extern mottagare enen
till syftesion inom företagen med intern harutvecklas Dennapå mottagare.att en

i företagsledningens till stånd bra miljöskyddled åtgärderett att ettatt vara
försäkra sigmiljöarbete. miljörevisioner kan ledningen blandoch Genom annat

företaget uppfyller miljölagstiftningens krav, få hjälp med upptäckaattattom
potentiellamiljörisker inte reglerade och få tidiga varningssignalerär omsom

miljörevisioner inom företag ofta också andrarisker. Erfarenheterna visar att ger
miljöpolicy ocheffekter, anställdas medvetenhetpositiva öka deatt omsom

personalutbildning hittamiljöansvar, för information och ochunderlag attge
betonasåtgärder i fråga avfall. brukarkostnadsbesparande t.ex. Det attom

självständig ställningrevisionsgruppen, stark ochmiljörevisorn, eller hamåste en
till företagsledningen.i förhållande

Miljörevision i1 kommuner

miljörevisionbedrivs inom industrin harMed förebild i det utvecklingsarbete som
fortlöpande följaför dokumentera,också börjat användas inom kommunerna att

och utvärdera miljöinsatserna.upp
avlopps-utförts ochSundsvall-Timrå har miljörevisionMiljöprojektInom av

miljörevision gjorts inom enstakaavfallsanläggningar. vissa kommuner harI
bland för Göte-verksamhetsområden. har gjortsbolag eller delar Detta annatav

hamn.borgs
biträtt Linköpingrevisionsavdelning i Lund harKommunförbundets Komrev

avseende främst deMjölby revidera den kommunala verksamhetenoch med att
tillämpas inomorganisations- ledningsformstrategiska målen och den och som

miljöområdet.
för-miljörevision inom de kommunalakommuner utvecklasInom några

valtningarna.
ställs i de olikamiljörevision alla arbetssätten.har DetBegreppet använts om

revisionen bedrivs hur tillfallen skilda krav hur och gårpå väga.man
följer och utvärderarUtgångspunkten emellertid hela tidenär att uppman
miljöarbetet, kommunensmål formulerats förverksamheten demot som

praxis.definiera godreglemente, gällande vad skulle kunnarätt samt somman
ansvarigoch attityderingår också följer de kunskaperDet att somman upp

personal olika nivåer har.på
flesta delom-miljöansvaret vitt förgrenat och berör dekommunalaDet är

politiska ledningen i intresseråden. den kommun detFör måste stortaven vara
följa miljöansvaret fullföljs kommunalaoch utvärdera hur inom hela denatt upp

verksamheten. främst frågor ledningsfunktioner, rutiner,gällerDet som om
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information tillfredsställande bör ocksåpå Detutövas sätt.ett stortm.m. avvara
politiskt intresse få fram beskrivningheltäckande hur kommunen leveratt en av

till sitt för miljön. sådan revision gjorts i LinköpingDet ärupp ansvar en som
ioch Mjölby. Vi det till internaockså bör hjälp för deatt storanser vara

prioriteringarna inom varje förvaltning motsvarande får oberoendepå sättatt en
bedömning hur miljöfrågorna behandlas.av

kommunala miljörevisionInom anläggningar och bolag kan med samma
inriktning inom näringslivet bli betydelsefullt redskap för ledningen förettsom

följa hur miljöskyddsarbetet fungerar lagstiftningenvad gäller blandatt annatupp
krav, den policyn framtida visatsoch den utvecklingen. harDettaegna av
Miljöprojekt Sundsvall-Timrå. Utredningen det, i likhetockså med vadattanser

gjorts i projekt, lämpligt miljörevisions-detta parallellt medär attsom man
utarbetar Miljörevisionenåtgärdsprogram. kommer därigenomrapporten attett

bestå både revisionsrapport ställd till ledningen och ledningensav en av
åtgärdsprogram.

miljörevisionTrots den bedrivits inom kommunerna intern i denäratt som
meningen den beställts kommunledning eller förvaltningsledning äratt av en
väsentlig skillnad i jämförelse miljörevision företagmed inom denett att
kommunala revisionen blir offentlig dennär upprättas.

framgår i miljöledningsprogram,Som kapitel 5 håller inom vilketett
miljörevision viktig del, utarbetas inom skiljerEG. Dettautgör på att systemen
sig från det hittills tillämpats i till vida tillsynsmyndigheternalandvårt så attsom
har roll spela i verifiera miljökraven uppfylls. slutligaDenatt att atten
utformningen EG-programmet dock inte klar.är ännuav

6.8.2 Miljörevision miljöinriktad förvaltningsrevisionoch

Benämningen miljörevision har också revision där granskaranvänts om en man
miljöinsatserna inom för förvaltningsrevision. revisionsådanEn medramen en
miljöförtecken kan i princip varje verksamhet har, ellergöras av som mer
mindre tydligt miljömål.utryckta, Vi beteckningen miljöinriktadanvänder

förvaltningsrevision för denna granskning.typ av
Utvecklingen inom miljörevisionen revisionenoch inom den traditionella är

i flera avseenden parallell. Sålunda har revisionen granskautvecklats mot att
effektiviteten, det vill med uppfylls rimligmålen verksamheten tillsäga att en
kostnad. förvaltningsrevisionBegreppet används för beteckna detta, medanatt
den tekniskt inriktade ekonomiska revisionen ibland benämns kamera]mera
revision för markera skillnaden. miljörevisionenInom har liknandepå sättatt
ökad vikt kommit fästas vid granska och värdera den interna styrningenatt att
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med avseende effektivitet säkerhet.ochpå
Vi det värdefullt för samlade miljöarbetet i kommundetattanser vore en om

miljöinriktad förvaltningsrevisionen bli uppgift förtroendevaldakunde fören
revisorer. revision antingen förvaltningar ellerEn sådan kan enskildagöras av av
kommunens samlade insatser miljöområdet. Härigenom fortlöpandeskullepå man

uppföljningar för miljöarbetet formulerats, presenterade ide mål enav som
till fullmäktige. skäl lägga uppgiften förtroendevalda revisorerEtt pårapport att

till politisk diskussiondå bör leda samlad hur kommunensär att rapporten en om
miljöområdetmål skäl revisorerna i kommunallagenpå uppnås. Ett ärannat att

självständigsådan ställning uppgiften kräver. dockDet ärgaranterats en som
troligt kommuner behöver stöd för utveckla revision dettamångaatt att en av
slag. Som framgår har bland viss inomKomrev byggt kompetensannatovan upp
området.

Vi det också angeläget miljörevision med i principattser som samma
inriktning inom näringslivet inomutvecklas kommunala bolag ochsom
anläggningar, liksom för vissa enskilda förvaltningar. naturvetenskapligaDen
kompetens förkrävs grund fullgöra sådan miljörevision finns iattsom som en
allmänhet hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. grundPå kravet attav om
revisorerna har oberoende ställning liksom för undvika hemmablindhetatten

det ändå inte lämpligt förvaltning i den kommunen har direktär att etten egna
för revisionen. lämpligEn åtgärd kan därför gjorde iatt,ansvar vara som man

Miljöprojekt Sundsvall-Timrå, utbyta expertis mellan olika kommuner. Detta
hindrar dock inte den miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan föratt egna svara
kunskapsförsörjningen i avseenden.många

Miljörevision inom kommunerna företeelse hitta sinabehöverär en ny som
former för bli effektivt stöd för kommunens miljöinsatser. Utredningenatt ett
föreslår därför miljöinriktad förvaltningsrevision del denatt som en av

revisionenkommunala liksom miljörevision i första hand kommunala bolagav
och anläggningar blir föremål för ytterligare utvecklingsarbete med stöd medelav
från bland Naturvårdsverkets forskningsfond.annat

9 Resultatuppfölj ning

Varje verksamhet bedrivas effektivtbör möjligt. blir särskiltså Dettasom
iuppenbart ekonomisk kärv situation, där krav rationalisering ochpåstoraen

prioritering uppgifter ställs utifrån.av
Effektivitet kan emellertid beskrivas och rad olika detmätas på sätt. Inomen

kommunala miljöarbetet det viktigt förståelsehar för både möjligheterär att man
och begränsningar olikamed metoder för resultatuppföljning, för kunna väljaatt
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ändamålsenliga.de mest
del kommuner har för uppföljning sina verksamheter.En metoder Enegna av

förvaltning metoder fram forsknings- ochkan också använda tassom genom
kortfattatutvecklingsarbete Sist i avsnittet sådanpågår. presenterassom en

modell Kommunförbundet.utvecklassom av

6.9. l Skäl för resultatuppföljning

målstyrning följa resultatDecentralisering och ökar behovet och mätaattav upp
i fallet samladeverksamhet. Behovet ökar också med detärnär ansvaret, somen
miljöarbetet i olika samhällssektorer.kommun, uppdelat mellan Upp-ären
följningen visa fullgjort sin för miljön.skall varje del Enansvaretatt avorgan
lika viktig samordning samverkan det varitutgångspunkt och ägt närär att rum
befogat.

uppföljning utvärdering bör kommunens styrelse ellerEn sådan och ett organ
Örebromiljöansvar för. i harmed sektorövergripande Blandett annat mansvara
förvaltningarnaför följa olika kommunalautvecklat metoder deattatt upp

fullgjort sitt för miljön.ansvar
uppföljning utvärderingsärskilt viktigt ochDet är ägnar storatt man

förnyas. brauppmärksamhet också verksamhetsområde utvecklas och Ettnär ett
tillför uppföljning medför verksamheten fortlöpande kanattsystem anpassas

fastställda mål.
blireftersom ofta detValet mätmetoder har betydelse, det mäterstor manav

sigfår därför viktigt inte enbart använderuppmärksamhet. Det är att mansom
kvalitetsmått ochkvantitativa med både effektivitetsmått,mått, utan tarav

studieri uppföljning. det behövs inteservicegrad Utredningen äratt somen anser
framför punktvisa, återkommandemed syfte heltäckande, alltatt utanvara

flera viktiga verksamhets effektivitet.uppföljningar fångar aspektersom en
politiker, föremålinslag kan olika allmänhet, deEtt låta äratt parter somvara -

för tillsynen, verksamheten.bedömat.ex. o.s.v. -

6.9.2 Syften resultatuppföljningmed

Uppföljningen tjäna olika syften,kan rad atten som
i planeringssystemet,delvara en-

relatera till interna produktionsmått,verksamheten-
förändringsarbete,utvärdera delar ettav-

jämförelse tiden i den kommunen,göra över egna-
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jämföra verksamheten med resultaten i andrauppnår kommuner,man-
kommunen.relatera kostnader till insatser inom olika delar av-

det förändringsarbeteI fordras insatserlokal krävs inompå områden.mångasom
Hittills har resultat kommunalt miljöarbete, där det följts i kvanti-mättsav upp,
tativa dessaDetta aspekter verksamheten kommit i förgrunden.görtermer. att av

arbetet i framtidenFör skall bli framgångsrikt krävs det utvecklas metoderatt att
för värdera det arbete utförs i förhållande till de mål Föratt sattssom som upp.
detta krävs effektiviteten i utfört arbete kan värderas.att

Med effektivitet både verksamheten leder till möjligastörstaattavses sam-
hällsnytta dvs rätt verksamhet utförs och verksamheten utförs till lågsåatt att
kostnad möjligt eller med andra 0rd denna görs rätt. Detattsom senare
benämns produktivitet .

6.9.3 Att resultatmäta

miljö-Inom och hälsoskyddet har relativt lite uppmärksamhet hittills åtägnats att
effektiviteten. gäller både tillsynsverksamhetenmäta Detta och det bredare arbetet

för god livsmiljöuppnå och långsiktigt hållbar utveckling.att en en
förklarligtDet har blivit fallet.är så nämligenDet är svårtatt mätaatt

effektiviteten i komplex och mångfacetteradså verksamhet det lokalaen som
miljöarbetet. Till svårigheterna bidrar det komplicerat effekternaär mätaatt att

förebyggande verksamhet.av
Offentlig verksamhet kan enligt uppfattningmångas effektiv.vara mer

för studier iExpertgruppen offentlig ekonomi ESO inom finansdepartementet
har bedömt den offentliga sektorns produktivitet minskat underatt senare
årtionden. hävdarMånga också den offentliga sektorn inte blir effektiv innanatt
verksamheten prissatts och blivit konkurrensutsatt. Olika lösningar för ditnåatt

föreslagits.har privatisera,En konstruera olikaär äratt atten annan mar-
knadshärmande lösningar.

Vid ställningstagande till verksamhet effektiv eller räcker det inteärom en
enbart hänsyn till ekonomiska aspekter. Offentligsnävt verksamhet måsteatt ta

bedrivas blandså kravet rättssäkerhet tillgodoses. Verksamhetenpåatt annat
också kunnamåste till de förutsättningar och krav ställsanpassas nya som genom

kunskap, miljöhot, förändrad politisk viljeinriktning etc.ny nya
Både för politiker och tjänstemän det önskvärt effektivitetenkunnaär mätaatt

i den verksamhet har för. gäller både i förhållande tillDetta densom man ansvar
verksamheten utförs i andra kommuner och i förhållande till den verksamhetsom
tidigare bedrivits i den kommunen. effektivitetenAtt kan i första handmätaegna
inte enbart bli fråga mätteknik i syfte bedöma befintlig verksamhet.atten om
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väljer blir utförtDet mätaattman

mätmetoden kansjälvafenomen uppmärksam påmåste ärEtt attvarasom man
avgörandeeftersom det innebärviktig aspekt,påverka resultatet. Detta är enen

kommunalamätningar normalt utförs inom detskillnad denmot typ somav
tjänstemän medfrämmande förtanken kanmiljöarbetet och att envara

administrativa det härnaturvetenskaplig skolning. komplexa ärInom system som
påverkaremellertid inte ovanligt valetfråga detär parametraratt avom

utfört.blirinriktningen, det detså mäter äratt somman

verksamheteffektivitet vadExtern rättär-

hälsoskyddeteffektiviteten i miljö- ochskall ärutgångspunktEn när mätaman
emellertid inte lätträttutförs. vadrätt saker Frågan är är attsomom

besvara.
naturvetenskapligafrånutgångspunkt främstuppfattningen det medEn är att

hälsan ochmiljön ochriskerna förmöjligt analysmetoder bör göraatt en avvara
lokaladenuppfattning detmiljöproblemen. ärden gradera En är attannangenom

verksamheten.för vad denpolitiska avgörande rättaärär somsomprocessen
denpolitikernauppgift förUtredningens uppfattning det göraär är attatt en

miljöarbete i kommunbedriver rättslutliga bedömningen. Svaret på enom man
jämförelser mellanpolitisk bedömning.i grunden Detta görsålundaär atten

Även valperiod tilljämförelser frånförsvåras.olika kommuner göraatt enen
svårigheter.innebära vissakan detta skälannan av

miljö-den lokalabeskrivninginsatser behövsvärdera behovetFör att avav en
miljöpåverkan,aktuellinnehålla blandhälsosituationen. sådan böroch En annat

känslighet.och beskrivaföroreningskällor och bostäderlokalisering naturensav
rapporteringochmiljö- hälsoförhållandenabeskrivningar ochSamlade genomav

beskrivningar kansådanatjäna syfte. Genommiljöbokslut kan dettaävent.ex.
möjlig mellandialog blirdenpolitiska stärkasden lokal somgenomprocessen

ansvariga tjänstemännen.politikerna och deallmänheten,
innebära ocksåmiljöarbetetsaker inom det lokala måsteAtt rätt attgöra man

till vadanpassning sålunda ske görstill andra måstevad Enhänsyn gör.tar som
sammanhangutgångspunkt i dettanivå. lämpliglänsnivå nationelloch på Enpå
internationel-nationella mål ochför tillreda vad levapå görär attatt ta uppman

överenskommelser.

sakereffektivitetIntern rättgöraatt-

bedrivseffektiviteten i den verksamhetvärderalättareDet någotär att omsom
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sig tillbegränsar studera hur olika arbetsmoment utförs och vilkaattman resurser
krävs. bra inre verksamhet viktig förusättning förEn bra resultat.är ettsom en

det gäller tillsynen enkla möjliga använda. ExempelNär på sådanaär mått att
antalet inspektioner, förhandsanmälda respektive inte i förväg,anmäldaär

handläggningstider, handlagda tidsenhetklagomål etc.per
Sådana enkla dock otillräckliga, och de inte kompletteras medmått är om

andra karakterisera verksamheten kan de till och med till skadasätt att vara mer
till Anledningen inte kvaliteten ide det arbeteän någotär sägernytta. att om som

utförs, eller effekterna miljön.påom

uppfattas verksamheten andraHur av

i effektiviteten intervjuaEtt led kommunmedlemmarna derasmäta äratt att om
uppfattning det lokala miljöarbetet. ibland enkäterDetta görsom genom om
avgränsade verksamhetsområden. kommuner har också med hjälpI några man av
s.k. kvalitetsbarometer beskrivit hur allmänheten värderar den kommunala
verksamheten. får olikahur allmänheten rangordnar betydelsenMan påsvar av
verksamheter liksom hur den uppfattar kvaliteten.

det gäller miljöarbetet möjligt intervjuaNär det lokala det ocksåär att
länsstyrelsens uppfattar olikapersonal hur de kommuners verksamhetom
bedrivs. intervjuas de föremål för miljö- ochEn kan ärärannan grupp som som
hälsoskyddstillsynen. kommuner har sådana undersökningar gjorts.l några

6.9.4 modell för uppföljningEn

talar enligtMycket utredningens uppfattning för det bör komma till ståndatt mer
enhetliga effektiviteten i miljöarbetet.det kommunala faktumsätt Detmätaatt att

förenatdetta med svårigheter och jämförelser mellandetär svårt göraäratt att
olika kommuner inte skäl inte med kraft in för uppgiften.någotär gåatt

Kommunikationen olikamellan kommuner olika underlättasarbetasätt attom
enhetligt beskrivningssystem.ettav

Frånvaron konkurrens mellan olika förvaltningar enligtkan mångasav
uppfattning innebära tilltendens stelnar i arbetsformer inteoch äratten man
tillräckligt uppmärksam behovet utveckling rationaliseringochpå av av
verksamheten.

Ett för effektivitetsmätningar kommer till miljö-stånd ochärargument att att
hälsoskyddsfrågorna intresse för befolkningen politisktär och sålundastort ettav
viktigt område. dennaDet anledning politikernaär angeläget de lokala kanattav

aktiv del i utvärderingen vad görs.ta av som
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resultatsuppföljningmodell förKommunförbundet utveckathar aven
kommunala verksamhetsområden. Dennainom andrakommunal verksamhet

inom det kommunalaanvändasbör utvecklas för kunnamodell kunna ävenatt
miljöarbetet.

innefattaoch börModellen anknyter till det synsätt attpresenterats ovansom
inom följande områdenuppfattning verksamhetenskaffar sig omenman

inspektioner, med-utfördaverksamheten i form antaletobjektiva mått pä av-
granskade miljörapporterdelade tillstånd, etc.,

miljöinsatser,uppfattning kommunensallmänhetens om-
tillsynsverk-kommunalavärdering denverksamhetsansvarigasde av-

samheten,
drivs,verksamhetenpolitikernas åsikter hurom-

genomför-inom kommunen,kompetensutvecklingenspecialstudier såsom-
projektda m.m.

intervjuer ellerhearings,in med hjälp enkäter,Uppgifterna kan samlas av
bildtillräckligt skaffa sighandlingar. Det är attgenomgång att en grov genomav

stickprov.hjälpvarje delområde medbelysa av
enligtutvecklingsarbete denfortsätta sittKommunförbundet planerar att
betydelsenvärdefullt, och vill undersstrykaVi dettaskisserade modellen. somser

miljöarbetet.kommunalamodellen introduceras inom detattav
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7 Miljö- och hälsoskydds-
tillsynen och kommunerna

kapitletI beskriver vi först kort dagens problem och några utvecklings-
tendenser. Därefter redovisar utredningens synpunkter och förslag om
miljö- och hälsoskyddstillsynens framtida inriktning i fråga arbets-om
fördelning mellan olika nivåer, lokal planering tillsynsverksamheten,av
finansiering, behov höjd kompetens och interkommunal samverkan.av
Tillsyn verksamhetöver drivs den kommunen och de särskildasom av egna
besiktningsmännens roll i förhållande till den offentliga tillsynen ocksåtas

Det behandlas i huvudsakär miljötillsyn enligt miljöskyddslagenupp. som
och lagen kemiska produkter. Resonemang och synpunkter dock iom är

fallmånga också tillämpliga andrapå delar miljö- och hälsoskydds-av
nämndens tillsyn.

Utredningen sammanfattningsvisanser
väl fungerande miljö-att och hälsoskyddstillsyn förutsättningär fören en
bra samlat miljöarbete i kommun;ett en

den offentliga tillsynenatt måste till de förändringar föranledsanpassas som
ökade krav driftkontrollpå bland företag;av

det behöver utvecklas metoderatt för informera dematt ärsom
driftansvariga för miljöfarliga verksamheter aktsamhetsregler ochom
miljöanpassade lösningar, för stimulera tillsamt samverkan iatt
miljöfrågor mellan företagen;

lokala planer för inspektionsverksamhetenatt bör fram i kommunerna,tas
och det i planeringen böratt göras medvetet val mellan olikaett
metoder för tillsyn. Inspektionsfrekvensen olika objekt bör prioriterasav
utifrån bedömning miljörisk och kvalitet företagenspåen av
driftkontroll. Enhetliga checklistor bör i ökad utsträckning användas vid
inspektioner;

613-0212
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forts.Utredningen anser
uppföljning ochsamordning,sitt arbete påbör koncentreralänsstyrelsenatt
tillsyndenmiljöeffekterochmålgällerutvärdering detnär somav
upprätthållatillsyfta bådeUtvärderingar böri regionen. attbedrivs en

iarbetsmetodernautvecklaochkommunerminiminivå i alla att

tillsynen;

iför tillsynenfördelningfråganaktualiseraregeringen bör ansvaravatt om
utarbetandeteller,miljöbalkenikraftträdandetmedsamband avomav

förväntat,tidlängre änkrävaskulle avsevärtmiljöbalken engenom
enligtGrundprincipen börmiljöskyddslagstiftningen.ändring av

tillsynförharkommunernamening ansvaretutredningens avattvara
särskiltmedverksamheterantalverksamhet. Förmiljöfarlig ett

verksamhetmiljöfarligallförmiljöpåverkanomfattande samt som
skallha Ansvaretlänsstyrelsenbörförsvarsmakten ansvaret.utövas av

delegeras;inte kunnastrikt ochvara
itillsynsansvaretprincipiella påutredningensbeaktabörregeringen synatt

miljöbalken;utformandetsamband med av
tillsynsmyndigheten börtillredovisasskallmiljörapportkrav på attatt

tillståndspliktigabliföreslåsdeverksamheter änför flerfinnas som
i till-delbådebörMiljörapportermiljöbalk.enligt som ensesnyen

information;källa tilloch som ensynen

organisation därkommunaleftersträvapolitisktdet attär ett enatt ansvar
kommunalainomutförsoch tillsynsansvardriftansvarinte samma

förvaltning;

hälsoskyddsinspektö-ochmiljö-blivandeförutbildningsmomentsådanaatt
ochinspektionsverksamhetmyndighetsutövning,direkt avserrer som

deldennaperiod, ochtill ut-attkoncentrerasinspektörsrollen bör aven
utbildnings-andrainomtillsigvändaskallbildningen också personer

kunskapsbehov,tillsynsarbetetslokaladettäckakanområden somsom
kemister.civilingenjörer ochbiologer,exempelvis
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Utredningen föreslår
livsmedelslagen, lagenatt kemiska produkter, renhållningslagen,om
naturvårdslagen, djurskyddslagen, miljöskyddslagen och
hälsoskyddslagen ändras så kommunerna får avgift föratt tillsynta ut av
olika objekt pá enhetligt enligtsättett beslutastaxa som av
kommunfullmäktige;

kommunerna befrias frånatt uppgiften debitera för verksamhetatt som
centrala tillsynsmyndigheter bedriver;

det lämnas till lokaldemokratikommitténatt arbeta vidare med och lämnaatt
förslag för detgöra möjligt för miljö-att och hälsoskyddsnämnden i en
kommun anlita personal från miljö-att och hälsoskyddsförvaltning i

kommun för inspektionsverksamhet;annan

yrkesexamen för miljö-att och hälsoskyddsinspektörer införs under den nya
högskolelagstiftningens examensordning. Utredningen också attanser
utbildningen bör förlängas till omfatta 4 år.att

7.1 Kort dagens problemom

Som framgår i kapitel 4 har miljö- och hälsoskyddsnämndema avdelat cirka l 500
årsarbetskrafter för alla tillsynsomrâden. Därav cirka 380ägnas årsarbetskrafter

tillsynåt och prövning enligt miljöskyddslagen och lagen kemiska produkterom
och cirka 240 årsarbetskrafter enskilda avlopp, vattentäkter och allmänt va.
Den lokala tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen beräknas kosta
i genomsnitt 75 kronor invånare och år.per

tillsynDen miljö- och hälsoskyddsnämndemasom utövar är problematisk i
flera avseenden. Nämnden samtidigtutövar tillsyn enligt flera olika lagar ärsom
olika uppbyggda och i vissa avseenden ställer olika krav. Vilken författning man
tillämpar inte likgiltigt,är det ofta möjligttrots är tillämpaatt att änmer en.
Tillsyn enligt vissa lagar skall därtill finansieras med avgifter medan annan
finansieras med skattemedel. inspektionsverksamhetDen enligtutövas desom
olika lagstiftningarna ocksåär tidskrävande.

Prövning enligt miljöskyddslagen kräver förhållandevis mycket Detresurser.
råder dessutom del oklarheter vad företagensären om egetsom attansvar
kontrollera och vad myndighetens.är Det vidareär mycket tidskrävandesom och
har ofta visat sig föga framgångsrikt vidta rättsliga åtgärderatt demmot som
bryter lagstiftningen.mot
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problemlagstiftning. ärEttmodernprodukterkemiska ärLagen en merom
tillsynavgift förlokalt någonmöjligtinteför närvarandedet är utdock taattatt

till-tillsynsmyndigheten ärlokalaför det attsvårighetlagen.enligt En annan
inte heltlagenligt denna ärnivåolikamyndigheterna påmellansynsansvaret

tydligt.
kommunalai denvariationerrådervisar detarbeteUtredningens storaatt
miljötillsynned påtid läggsinriktning. Denomfattning ochmiljötillsynens som
med tillsynallt arbetebenämning påsammanfattandeordetvi använder ensom

0,1 ochvarierar mellanprodukterkemiskaoch lagenmiljöskyddslagenenligt om
beror påvariationernadel10.000 invånare. Denårsarbetskrafter1,1 somavper

demokratiskavårtkonsekvensambitionerkommunalpolitiska ärolika aven
centralavägledning från delämpligbrist påorsaker kanAndrasystem. vara

personalbrist påroll, tidigarelänsstyrelsensioklarhetertillsynsmyndigheterna,
inspektörer.enskildaintresseinriktning hosoch olikautbildninglämpligmed

miljö- ochberäknatVi harexakt. atttillsynsobjekt svårtAntalet är att ange
miljöskyddslagenenligttillsynsansvarnärvarande harförhälsoskyddsnämnderna

kanjordbruk,000omkring 93C-objekt000 och15-17 A-, B-för varasamt som
000 företag65beståendeU-objekt överñnnsU-objekt.eller DärutöverC- av

O031ochspilloljehanteringverksamhetmiljöpáverkande änhar mersom
allainspekteraomöjligtskullespillolja. Det attmed enbartarbetsställen vara

fort-kanmyndigheten sägaskontinuitetsådanmedtraditionelltobjekt attpå sätt
verksamheten.följalöpande

i sinkommit långtkommuneritillämpas mångaplaneringDen somsom
tillsynmedarbeteprioriterarhuvudsakligen påmiljötillsyn bygger att man

möjligheterteknisk-ekonomiskaochmiljökravInformationbranschvis. om
genomdrivs.rättelseroch kravinspektioner pågenomförsDärefterinhämtas.
medtillsyntidinsatt änuppläggningform sammaDenna perge meransesav

heller medintedockobjekt såAntaletobjekt. ärför alla atttidsintervall stort man
kemiskaför tillsynkampanjergenomförametodik kunnatdenna t.ex. av

kommuner.i fåtalprodukter än ettannat
hälsoskyddsin-miljö- ochellermed barakommunerna, ettDe små paren

flestatill deiockså,demdelproblem. är motsatssärskilda Enharspektörer, av
miljötillsy-inomuppgiftersigtill på störretveksammakommuner, att tastörre

nen.
har ärhälsoskyddsnämndema rättmiljö- och ta utattavgifterDe som

föravgifternauppgick1991för tillsynen.kostnadernatäckaavsedda att
kostnaderkommunernassamtidigtmiljoner kr,till 38baramiljötillsyn dock som

miljoner200 netto-140 ellertill cirkaberäknatsutredningentillsynför denna av
38%1991 ha täcktberäknasAvgifternabruttokostnad.respektive av
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personalkostnaderna för miljötillsynen. grund sinsemellanPå olika försystemav
debitering olika tillsyn upplever många kommuner avgiftshanteringentyperav av

motsägelsefull och krånglig.som
problemEtt såväl etableradeär metoder bedriva tillsynatt hittillsattsom nya

inte har utvärderats på kansätt vägledning olika metoders effektivitet.som ge om
saknasDet också former för sprida kunskaper metoder ochatt ut-om

vecklingsarbete.

Effektiviteten i miljötillsynen bromsas vidare villkorsregler förattav
miljöfarlig verksamhet i vissa fall utformadeär på det försätt gör svårtsom
myndigheten kontrollera efterlevnaden. finnsDet därföratt behov ut-av
vecklingsarbete angående utformningen föreskrifter och villkor så attav
möjligheterna lätt kontrollera efterlevnaden ökar.att

Vad gäller hanteringen tillsynsansvaret kan de organisationsförändringarav
genomförs i många kommuner innebära problem, myndig-närsom nu

hetsuppgifter enligt miljö- och hälsoskyddslagarna inordnas i nämnder ocksåsom
för andra områden. Speciella förhållanden råder också miljö-svarar attgenom

och hälsoskyddstillsynen omfattar kommunens verksamhet.egen

7.2 Utvecklingstendenser

lokalaDe miljö- och hälsoskyddsmyndighetemas tillsynsroll kommer, liksom all
offentlig verksamhet undergå genomgripande förändringar i framtiden.attannan

Flera förslag liggervåra i linje med pågående utveckling innebär ökadav en som
decentralisering, och frihetstörre för den enskilde och för företagen,ansvar
liksom krav effektivisering den offentliga verksamheten.av

En utvecklingslinje regleringen tillsynsansvaretär förändrats ochattannan av
blivit mindre tydligt centralt och regionalt till följd ramlagstiftning ochav
sektorisering.

En tendens medvetenhetenär och kunnandet miljöområdetpåatt ökarannan
flerahos aktörer tillsynsverksamheten kan samspela med. innebärDet blandsom

vissa företag, handel och konsumenter kanannat att samverka i utveckling moten
produktion och konsumtion, och bland information därvid kanattrenare annat

viktigt komplement till traditionellt tillsynsarbetet.ettvara
viktigEn tendens den ökande intemationaliseringen.är följdEn blir iatt

högre grad kommer påverkas författningskultur.att Ett medlemskapav en annan
i EG kan komma innebära ökad detaljstyrning tillsynenatt direktiven av genom
och föreskrifter.

specifiktMer för miljö- och hälsoskyddet kommer genomgripandeen
förändring ske till följd det förslagatt till miljöbalk miljöskydds-av som
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tidigast li kraftBalken kommer trädafram.kommittén inom kort lägger att
januari 1996.

Miljöbalken7.2. l

miljö- ochtillsynenkommunala påolika lagstiftningar denflertal deEtt somav
miljöskyddskommitténs förslagifrån enligthälsoskyddsområdet kommerutgår att

föreslåstillsynsreglermiljöbalk.lagstiftningssystem Dei enhetligtingå ett somen
tillämpningsområden,för balkens helablir sannolikti miljöbalken gemensamma

delområdengälla för olikakommasärskilda skyddsregler kanäven att somom
strålskyddhälsoskydd,miljöskydd, o.s.v.

anläggningarblir troligen antaletdelViktiga nyheter för kommunernas att
omfattningtillsynen i ökadblir mindre,tillståndspliktomfattas attsamtsom av

centralabranschföreskrifter frånformuleradegenerella kravkan bygga på som
myndigheter.

inmiljöskyddskommittén och vägtmedutredningstiden samråttVi har under
miljöskyddskommitténsarbete.förslag i Dåhuvudinriktningen deras vårtav

hänvisar vi till dettautredning,efter dennakortbetänkande förväntas presenteras
miljöskyddsarbetet.följdförändringar förinnehållbeskrivning ochför av

aktsamhetsreglerDriftansvar7.2.2 -

delskall sinmiljöpolitiken allaprincip igrundläggande är ansvaretEn taatt av
driften verksam-ansvariga förgrad demmiljön. gäller i högför ärDetta avsom

integre-därförMiljöansvarethälsan. måstekan skada miljön ellerheter varasom
fördelningplaneringen,förför verksamheten,dagligai det ansvaretrat av
angelägetVi detorganisation.arbetsuppgifter och för valet attvaraanserav

beskrivsinom verksamhetfördelasoch hur det börinnebörden detta enav ansvar
eftersomtillsynsmyndigheter, blandanvisningar från centralai och ilagen annat

uppfylls.driftansvarethurinriktning bygga påoffentliga tillsynensden måste
denaktsamhetsreglerdeförfattning krav påiGenom att somange
ochsystematik och klarhetfölja skapadriftansvarige skyldig kanär att man

verksamheten,dagligamed denintegrerasbidra till miljökravenverksamt att
ochansvarsfördelningen uppdagasioklarhetbrister beror attatt somgenom

flera skäl talardärförblir tydlig. Vitill myndighetstillsynenrelationen attanser
ställer direkta krav påmiljöbalkenförs bestämmelser i denför detatt somnya

aktsamhetsreglerna följs.miljöfarlig verksamhet tillsesamtliga utövare att attav
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aktsamhetsreglernaI bör enligt utredningens uppfattning ingå att
identifiera den miljö- och hälsopáverkan sker i samband med densom-
kontinuerliga verksamheten,
klarlägga riskerna för miljön i samband med onormala händelser,-
fördela och klart beskriva inom verksamheten,ansvaret-

till tillräcklig kompetens finns liksom det sörjt för fort- ochatt ärattse-
vidareutbildning, information finns miljöansvaret,samt att motsom svarar
ha för kontroll och uppföljning,ett system-
aktivt och kontinuerligt kontrollera verksamheten bedrivs i enlighet medatt-
gällande och med stödrätt denna utfärdade föreskrifter,av
dokumentera den driftskontroll förekommer.som-

Verksamhet enligt de sista strecksatserna benämns dnfikontrølll. Vitre attanser
det denna delär aktsamhetsreglerna den offentliga tillsynens inspektions-av
verksamhet skall inriktas övrigapå. Att delar aktsamhetsreglerna fullgörs börav
tillsynsmyndigheten aktivt verka för bland informations- ochannatgenom
upplysningsverksamhet.

Driftkontroll ingen företeelse. Enligt miljöskyddslagenär paragraf 38 any
gäller den verksamhet befarasutövar kan miljöfarlig skyldigatt ärsom som vara

Ävenkontrollutöva verksamheten. i livsmedelslagstiftningenatt är ettav
motsvarande formulerat. arbetsmiljöområdetPâ har infört krav påansvar man
internkontroll i arbetsmiljölagen 3 kapitlet paragraf 2a. paragrafDenna har
kompletterats föreskriftermed och allmänna frånråd Arbetarskyddsstyrelsen.

7.2.3 Allmänhetens till insynrätt

Vid den kommunala tillsynen enligt framför allt miljöskyddslagen,
livsmedelslagen och hälsoskyddslagen framkommer mängd uppgifter kanen som

intresse för kommunmedlemmarna. Det gäller exempelvis skadligavara av
utsläpp från industrier och resultat livsmedelskontroll i butiker ochav
restauranger.

Allmänheten i Sverige har offentlighetsprincipen vidsträckt rätt attgenom en
få del sådan information från den lokala tillsynsmyndigheten. Offentlighetenav
begränsas i viss män Sekretessregler för skydda enskildas integritet ochattav
företags ekonomiska intressen. Möjligheterna sekretessbelägga uppgifteratt av
det skälet minskade emellertid nyligen tillägg i sekretesslagen.senare ettgenom

framgårDär sekretess inte skall gälla för uppgift i miljö-att och
hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet, intresset allmän kännedomom av om
förhållande människors hälsa,rör miljön eller redligheten i handeln ellersom ett
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utvikt uppgiften bör lämnasliknande allmänintresse har sådan att
kapitlet paragrafen.sekretesslagen 8 7

regeringen detl98889l31 framhölltill lagändringenförarbetena prop.I att
till debedrivs i syfte mångatillsynsverksamhetallmännas att ta vara

därför värdeföretagen, detmänniskornas intressen och är stortattgentemot av
vid tillsynenuppgifter framkommerredovisartillsynsmyndigheten öppetatt som

Allmänheten behöverföretagen.redlighet hoshygien, miljörisker ocht.ex.om
Sekretess börmedvetet.för kunna välja produkterinformation ocksårelevant att

tillverkningsprocesser,företagshemligheterbara gälla för typiska recept,som
affärsuppgörelser m.m.

denbelysning också kanoffentligvärde med ärVi vill betona attatt ett en
i tillsynen.därmed effektivitetentilltron till ochöka

offentliga däremotmyndigheten normalt äruppgifter finns hos ärDe som -
bolag kommunenuppgifter finns hos ärbeträffandeinte självklartdet så som

kooperativaktiebolag elleranlitar,kommunendelägare entreprenörer somsom
ikommunen,Vi vill påpekadriver verksamhet.uppdragkommunenspå atten

offentlighetsprincipenföri bolag, skall verkafall den majoritetsägarede är attett
information i framtidenmindreñnnas risk förtillämpas. andra fall kan detI att

former.drivs iverksamhetertillgänglig allmänhetenblir för att nyagenom
faktiska utsläppmiljörisker,dokumentationfinns relativt mycketdagI om

Årliga finns frånmiljörapportertillsynsmyndigheten.företagfrån hosm.m.
antaletmiljöskyddslagen. Omtillståndspliktiga enligtverksamheter ärsom

obligatoriska kravetblir färre kan deti framtidentillståndspliktiga anläggningar
gälla färreockså kommamyndighetenskall tillsändasmiljörapportpå attatt

verksamheter.
få vederhäftigmöjligheterallmänhetensangelägetVi det attattser som

i intemiljöstörningar från företag kommuneninformation utsläpp och andraom
information bör blandför ochlämplig formminskar. Miljörapporter är annaten

lämplig lösningförsvinner.tillståndskravet Enskäl finnas kvar,detta även omav
Naturvårdsverket. kanfrån Kraveti föreskriftermiljörapport ställskrav påär att

i samband medfrågan bör bevakasVifinnas i kontrollprogram.också attanser
miljöskyddskommitténs förslag.behandlingen av

önskvärtvia myndigheten dettill informationallmänhetens rätt ärOavsett att
bor ochdemattityd, ochsjälvaockså företagen intar öppen t.ex. ger somen

uppfattningupplysningar de Önskar. Vår äranläggning devistas i närheten av en
inommiljöfrågori pågåröppenhetpositiv utveckling störremotatt en

Öppenhet iexempelvismiljöeffekter ingårverksamhetensnäringslivet. om
för miljöledarskap.etiska reglerInternationella handelskammarens
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7.3 Tillsynens framtida inriktning

7.3.1 Principer för arbetsfördelning mellan

de administrativa nivåerna

Lokal tillsyn grunden

Vi tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet i förstaatt hand skallanser
bedrivas myndighet lokal nivå.på de flestaPå områden tillsynsmyndighetenärav
i dag kommunen. Utredningens arbete visar också både kommuner, regionalaatt
och centrala myndigheter till övervägande del positiva till den överföringär av

för tillsyn enligt miljöskyddslagen till kommunerna pågår.ansvar som
Utbildade miljö- och hälsoskyddsinspektörer har enligt utredningens

uppfattning normalt den kompetens fordras för miljöeffektiv tillsyn.som en
Kompetensbegreppet bör i sammanhanget vid innebörd. Förutomges en
tillräcklig kunskap olika verksamheter och anläggningar krävs ocksåtyperom av

kunnande miljön inom det områdeett påverkas, såväl vad gäller dessom som
känslighet föroreningar den samlade belastning denmot för.är På denutsattsom
lokala nivån får också tidigt signaler omständigheter kan motiveraman om som
åtgärder, bland klagomål och frågor från allmänheten.annat genom

Närheten och kommunmedlemmarnas intresse vanliga förär argument ett
fortsatt kommunalt Övertagande miljötillsynen. Erfarenheter visar,av som
framgår kapitel miljötillsynen har förbättrats klart, framföratt alltav genom

fler objekt blir besökta, sedan kommunernaatt ñck för C-objekten ochansvaret
möjlighet anläggningar.över större Ettatt ta den pågåendeargument emot
kommunaliseringen framförts kommunernasär miljö- och hälsoskydds-attsom
förvaltningar inte skulle kunna upprätthålla tillräcklig kompetens för tillsynen av
industrianläggningar. Utredningen delar inte den uppfattningen. För denatt
kommunalt bedrivna miljötillsynen skall utvecklas positivt och de högamotsvara
krav bör ställas det dock nödvändigtär inspektionsmetodiken fortlöpandeattsom
utvecklas kunskapsområde och kommunerna tillräckligasätterattsom av resurser
för tillsynsverksamheten och för vidareutbildning.

Regionala och centrala myndigheter har i sammanhanget viktiga uppgifter
aktivt stödja kunskapsutvecklingenatt lokal nivåpå och verka förgenom att

praxis och ambitionsnivå i tillsynen inte blir alltför olika mellan kommunerna.
Alla kommuner kan emellertid inte förväntas ha personal med tillräckliga

fackkunskaper för tillsyn all verksamhet.över lösningDen i första hand börsom
väljas i sådana fall enligt utredningenär miljö- och hälsoskyddsnämndenatt
anlitar personal från förvaltningmotsvarande i kommun. sådanEnen annan
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förökabör kunnaflera kommuner, attmellansamverkan redanäger menrum
specialisering mellanvissmöjliggöraochtillsynsarbeteteffektivisera en

skalllokaldemokratikommitténdärförVi föreslårnärbelägna kommuner. att
detbestämmelser görförslag tillfråga ochvidare med dennaarbeta somge

frånpersonalanlitai kommunhälsoskyddsnämndenför miljö- ochmöjligt atten
inspektionsverksamhetför sei kommunhälsoskyddsförvaltningmiljö- och annan

samverkan nedan.interkommunalavsnittet Behovvidare av
Även lämpligtvi detlokaltskalltillsynen utövasgrunden är att varaanserom

omfattandesärskiltmedanläggningarantalförtillsynsansvaret ettatt
frånmiljöpåverkanfrämsttill dettaSkälenåvilar ärmiljöpåverkan attstaten.

dendärregion den kommun ärhelberör änanläggningarsådana snarare en
kanteknisk kompetensspecialiseradtillsynen kan krävalokaliserad, och att som

för sådananivå. Tillsynsansvarettill regionallämpligare koncentreraattvara
frånVilänsstyrelsen. avståruppfattning ligga hosenligt attanläggningar bör vår

länsstyrelsensomfattasböranläggningarvilkapreciseranärmare avsom
miljöbalk troligeninförandemedi sambandeftersom dettillsynsansvar, en nyav

skallvilka anläggningaravgränsningarkommer göras varaatt somavnya
fördelas.skalltillsynsansvarettillståndspliktiga hursamt av

fråntillsynsansvaretför delegeringdetVi vidare systematt avanser
roller ochotydlighetmedförtillämpastilllänsstyrelse kommuner omnusom

börtillsynsansvaretförändringmyndigheter. Enspänningar mellanonödiga av
regeringenmyndighetfast hos denliggerdärför också innebära ansvaretatt som

för den harmöjligheteralltid finnasskall det ansvaretdetlagt på. Däremot som
Naturvårdsverketeller medlänsstyrelsekommun,avtal medatt engenom

inspektioner och sättutföra påtillsynsmyndighet annatöverlåta attannanen
fåttoch dendock inte,delegeraspraktiska tillsynen. Ansvaretdenutöva som

ansvariga myndigheten.till dentillsynsuppgifterutförauppdraget rapporteraratt
i detsamverkanflexibilitet ochmöjligheter tillskapabörSträvan storaattvara

strikt.samtidigt ärpraktiska tillsynsarbetet, ansvaretsom
tillsynsansvarfrågorharmiljöskyddskommittén ingåendeEftersom utrett om

aktualiseraregeringen bördockVidetta.vi inget förslaglämnar attanserom
införandetmiljöskyddslagenenligtfördelning tillsynsansvarfrågan avomavom

förväntas,vadtidfordra längremiljöbalk skulle än samt attavsevärt som nuny
utarbetandeti samband medbeaktasbörprincipiella synpunktervåra av

miljöbalken.

tillsynsrollLänsstyrelsens

ioffentlig verksamhet länetbeakta allenligt sin instruktionLänsstyrelsen skall att
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samordnas och efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målenanpassas
kravet långsiktig,på god hushållningsamt med Den skallen naturresurserna.

också följa och utvärdera insatser både nationellt och samlatupp ett ettur
regionalt perspektiv.

Vi länsstyrelsen även gäller miljötillsynenatt när bör koncentrera sittanser
arbete på målen och effekterna miljöarbetet i regionen. Målet bör inteav attvara
arbetet skall bedrivas på i alla kommuner,sätt på det samladeutan attsamma
tillsynsarbetet i regionen skall så goda effekter möjligt i miljön och förge som
människors hälsa.

Tillsynen i länet bör kunna läggas inriktasoch efter regionensupp
miljöproblem regionala och nationella mål,samt länsstyrelsenattgenom
samordnar och underlag för kommunernas planering tillsynsverksamheten.ger av

sådantEtt underlag kan sammanfattas i tillsynsprogram för länet. Ett värdefullt
underlag ocksåutgör de regionala miljöanalyserna. På uppföljningssidan kan
länsstyrelsen bland genomföra matchande utvärderingar i olikaannat kommuner
för identifiera både brister och framgångaratt i kommunernas arbete. Därvid bör
den bevaka åtminstone miniminivåatt upprätthålls i alla kommuner.en
Selektiva och samtidigt djupgående utvärderingar föredra framförär attmer en

bedrivs.omfattande kontinuerlig uppföljning hur tillsynenav
Länsstyrelsen har rollertvå den kommunala miljötillsynen, vilka igentemot

Åvissa fall kan svåra förena. sidan skall länsstyrelsenatt granska denvara ena
lokalt bedrivna verksamheten och beslutöverpröva fattats miljö- ochsom av
hälsoskyddsnämnden, andra sidanå stöd och lämna råd i tekniskt ellerge
juridiskt komplicerade ärenden. Av de intervjuer IMU genomfört med miljö- och
hälsoskyddschefer i 60 kommuner framgår kommunerna vänder sig tillatt
länsstyrelsen för hämta kompetens framför allt i frågoratt processteknikrörsom
och juridik.

Rollkonflikten inom länsstyrelsen har belysts i de intervjuer Statskontoret
gjort med miljö- och hälsoskyddschefer och länsstyrelser i län.sex

För undvika hamna i de problematt att de olikatvå rollerna kansom
innebära länsstyrelsenär ibland med råd, vilket särskiltatt mångasparsam ge
mindre kommuner sig behöva. andra fallI samarbetetär mellan den lokalaanser
och den regionala nivån omfattandeså har anledning ställa fråganatt attman om
det sker egentlig överprövning i samband med beslut överklagas. Eftersomen att
lânsstyrelsetjänstemän i praktiken inte behöver hamna i formella jävssituationer
bör länsstyrelserna enligt uppfattningvår tillmötesgående i fråga attvara om ge
råd angående den lokala tillsynsverksamheten. Länsstyrelsen bör emellertid också
uppmärksamma eventuella riskernär för delikatessjäv kan uppkomma.

hälsoskyddslagenI rollfördelningenär mellan länsstyrelsen och miljö- och
hälsoskyddsnämnden något annorlunda. Länsstyrelsen har möjlighet att
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föreläggandemeddelaeventuelltprövning ochtillärendesjälvständigt ettta upp
ifattat beslutdessförinnanhälsoskyddsnämndenmiljö- ochförbudeller utan att

emellertid mycketlänsstyrelsen besvärsinstans detärEftersomärendet. är
utnyttjas.möjlighetovanligt dennaatt

rollmyndighetersCentrala

blandinnebärmyndigheter fåttcentralaoch andraNaturvårdsverketrollDen
uppföljning lokaltutvärdering ochbetydligtskall sig åtde ägna avannat att mer

dettaangelägetmycketdetverksamhet. Vibedriven attregionaltoch varaanser
konstruktivtkommerresultatet utgöraförstärksutvecklas och så ettarbete attatt

särskilttillsynsverksamheten. Det ärlokalaochregionala denstöd till den
utvärderas.beskrivs ochi tillsynsarbetetanvändsolika metoderangeläget att som

utnyttjaskunnaskallsamladelandetsviktigt försådant stödEtt är att resurser
och denproblemuppfattningarde olikasamordning,brist centraloptimalt. Den på

problemföreliggerkunskapsområde ärtillsynenbrist utvecklingpå somsomav
med.tillkomma rättamyndigheternacentralaförsta hand åvilar dedet i attsom

iNaturvårdsverketförrådgivandeTillsynsrådet,Tillkomsten organsomav
i denpositivtmiljöskyddslagstiftningen,enligt ärtillsyn stegfrågor ettrörsom

samordning ochgäller blandfrågorriktningen. Rådet skall annatta somupp
utvecklingtillsynsmyndigheterna,mellantillsynsfrågorerfarenhetsutbyte i av

Naturvårdsverketssynpunkter påutvärderinguppföljning ochprioriteringar, samt
för Kemikalie-rådet ingårkunskapsförsörjning. Iaktiviteter och representanter

näringslivet.ochkommunerlänsstyrelser,Arbetarskydsstyrelsen,inspektionen,
bedrivna tillsynenlokaltstöd till dennivånscentralaframhålla denVi vill att

föreskrifter ochbedömer behovetlokalthurinnefatta reda påbör att ta avman
utvecklingsarbete. Dettatillstödkunskapsöversikter ochråd,Allmänna

ochforskningsamverkannationellavsnitten bättreibehandlas samtommer
kapitel 8.utveckling i

gjort förintervjuer Statskontoretdeiockså framkommerproblem,Ett som
informations-ochutbildnings-Naturvårdsverketsprincipenutredningen, är attatt

ilitteraturkostnaderoch stårvia kurs-avgiftsfinansierasskallinsatser fullt ut
till kommunerna.kunskapsspridareviktiga rollenmotsättning till dendirekt som

statligaden styrningeniBrister

tillräckligstyrsignalerfördet mångaTidigare har konstaterats utanatt ges
fördetta det svårtgrundmyndigheterna. ärnationella Påsamordning från de av

Därföralla krav.uppgifter och tillgodosefullgöraförvaltningen allalokaladen att
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prioriteringar i realiteten bli styrande.faktorer nationellakommer andra än att
styrning före-Till bidrar brister i uppföljningen den statligadetta också somav

för bristen styrningingen utvärdering sker. uttryckkommer och samlad Ett påatt
hänvis-tillsyn sidan, medi kommun valt lägga viss heltnågra åtär att attman

ning arbetsbelastningen.till den allmänna
nödvändig samverkansplittrade bilden nationell nivå försvårarDen på aven

hälsoskyddsnämndernaföreträdare för miljö- ochden centrala styrningen. Många
tillsynsmyndigheterna konkurrerar medistället de olika centralaupplever att

miljö-varandra och hälsoskyddsnämndernas resurser.om
framhållerstyrsignalerbland minska den mängdFör att annat som nu ges

för nationellt samråd ochutredningen i kapitel 8 det behövs forumatt ett
Avsiktenmiljö- hälsoskyddet.samverkan vissa myndighetsuppgifter inom ochav

alla de olika till-få till nationell prioritering mellaninte ståndär att en
djurskydd,livsmedelshygien, kemikaliekontroll,synsområdena miljö,yttre-

olika ämbetsverkenssamordning i tiden mellan debostadshygien Enm.m.
enligtinformationsinsatser, enkäter kommerinsatser Allmänna råd, m.m.genom

får betydligtuppfattning till nationella mål och prioriteringarändå ledavår attatt
bättre genomslag för närvarande.än

7.3.2 Lokal styrning

relativa vikteninriktning omfattning liksom denlokala miljötillsynens ochDen
övergripandeolika lokalt, bakgrundområden bör bestämmas mot enavav

målsättning för landet.gemensam
ambitioner, be-Vid politiskaplaneringen den lokala tillsynen måste enav

möjlighetdömning de lokala behoven de har avsättaattsamt resurser manav
omfattadeinte realistiskt räkna medbestämmande. bedömsDet att envara

viktig del i det lokalaresursökning för tillsynen. den mycketTrots äratt en
befintligai tillmiljö- och hälsoskyddsarbetet den därförmåste stort sett anpassas

resurser.
objektMiljö- antal däroch hälsoskyddsnämnden har tillsyn över ett stort

riskernainsatser inom vida både med tankebehovet varierar mycket påav ramar
befolkningens och välbe-för miljön lång kort sikt och riskerna för hälsapå och

vanligenfinnande. antalet tillsynsobjekt i kommun småDet utgörsstora aven
bensinstationer, och jordbruk.verksamheter lunchrestauranger, skolor Ettsom

antal medelstora tillsynsobjekt verkstadsföretag sjukhus finns ofta också,ochsom
liksom fåtal kemisk-tekniska anläggningar.såsomett stora

Tillsynsmyndighetens förhållningssätt säkerhetstänkandepräglasmåste ettav
där riskerna för miljö- och hälsofarliga utsläpp och otillåten långsiktig negativ på-
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verkan analyseras. Detta prägla ställningstagandenmåste till hur tillsynensynsätt
skall läggas och till valet bedriva tillsyn. därförsätt Det angelägetärattupp av

studera alla medel till den lokala tillsynsmyndighetensstår förfogande.att som
Tillsynen också grundas realistiskmåste bedömningpå vad ären av som

möjligt med tillgängliga framgåruppnå Som i kapitel 4 antaletäratt resurser.
tillsynsobjekt intedet möjligt utföraså regelbundetärstort att att en

Ävenåterkommande inspektionsverksamhet alla. detta skäl vidmåsteav av man
planeringen det lokala tillsynsarbetet vilken kombinationövervägaav noga av
olika tillsynsåtgärder effektiv. Vi föröppenhetär störremest attsom anser en
alternativ till den traditionella inspektionsverksamheten därvid behöver komma
till stånd.

Tillsynsinsatserna grundas bedömningmåste på vilka miljö- ochen av
hälsoskyddsproblem sig ha möjlighet begränsa tillsyn.attsom man anser genom
Till grund för bedömningen de regionala miljöanalyserna och den regionalautgör
och lokala miljöbevakningen värdefulla underlag. därför angelägetDet är att
denna aspekt miljöanalysernapå och miljöövervakningen beaktas när man

sigbestämmer för vad skall och beräkna.mätaman
för prioriteringEn utgångspunkt lokal kan inrikta tillsynen depåattvara

miljöproblem vill lösa. Stockholms miljöförvaltning har dettaanväntman
arbetssätt bland från problemet med höga tungmetallhalterutgåannat attgenom
i slammet vid avloppsreningsverk. tillsynFör sänka halterna planeradesett att
och insatserandra riktade verksamheter förvaltningende orsakademot antogsom
de höga tungmetallhalterna.

Miljöanpassad verksamhet

kapitel 6 diskuterasI hur kommunen stödja stimulerakan och miljöanpas-ett mer
levnadssätt befolkningenbland informera, visa goda exempelpåsat attgenom

finns enligtPå motsvarande det utredningen möjlighetersätt stora attm.m.
åstadkomma miljöförbättringar stödja stimulera intresset förochattgenom en
miljöanpassad verksamhet bland företag och andra föremål för miljö- ochärsom
hälsoskyddsnämndens tillsyn. stödjaSamma metoder det gällernär att ettsom
miljöanpassat levnadssätt bland allmänheten bör delvis kunna användas. För
företag kan visar miljöanpassning kan bli verksamtargument att ettsom
konkurrensmedel och ibland direkt ekonomiskt säkerligenlönande ocksåvara
spela roll.stor

arbetssätt för stimuleraNya företagens miljöengagemang har under deatt
i vissaåren kommuner. Enligt uppfattning bör de i framtidenprövats vårsenaste

användas betydligt systematiskt ioch led utvecklaett attmer ses som
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intresse för lösaallianser utifråntillsynsverksamheten, där attett gemensamt
blir viktigt inslag.miljöproblemen ett

informerarbranschträffar, därinbjuda tillarbetssätt kanEtt att ommanvara
tillsammans medorsakar ochviss branschmiljö- och hälsoproblemlokala som en

med dem.komma till Ettmöjligaföretag diskuterar rättaintresserade sätt att
miljöförbättringar i branschen ochinföratrycksådant forum kan skapa påett att

formenSjälvaspridning goda exempel. är sättbli nätverk för snabb ettett av
med och lösaföretagens viljavisa tilltro tillför tillsynsmyndigheten attatt vara

miljöproblemen.
tillsynsmyndighetentillsynsråd, därforum kan lokalaEn typ varaannan av

diskuterai kanför företagen kommunenlämpligatillsammans med representanter
internkontroll ochmellan företagenslämpliga former för samverkanbland annat

föreffektiv kanalblitillsynsråd kan ocksåoffentliga tillsynen.den Ett atten
medaktsamhetsreglerna ochingår i nåsprida kunskap vad utom som

rådinformatiion lagar, Allmänna m.m.om nya
Kemikalie-antal företag,tillsammans medarbeta i projektAtt ett som

ytterligareåtminstone i kommuner sätti Göteborg, kan större ett attsvepet vara
kvalificeradKemikaliesvepet harmiljöanpasssning.företagensstimulera Inom
med företagtillsammansmiljö- hälsoskydd arbetatfrån ochpersonal kommunens

tillProjektet har lettanvändningen kemikalier.hjälpa minskaför dem attatt av
vissabiltvätt ochförslutetföretag utvecklat system nyanya processer

miljöanpassade produkter.
samverkanöverenskommelser framhållsolika internationella avtal ochl att

FNshandlingsplan pånäringslivet angeläget. den globalamed lär antogssom
företag börframhålls bland påmiljö och utvecklingkonferens ortenannat attom

ihållbar utveckling21 föri lokal Agendadelta dialogen för utarbetaatt en
kapitelvarje kommun. vidare 5.Se

Systemtillsyn

driftkontrollenmiljöproblemen höjs ochföretagens medvetenhettakt medI att om
utveckling har skettförändras. sådanoffentliga tillsynen Enförbättras denmåste

i tillsynen.blivit viktigt inslagsystemtillsyn harinom arbetarskyddet, där ett
miljötillsynen.i framtidaSystemtillsyn bli viktigt inslag också denkan ett

innefattadriftkontroll, och börSystemtillsyn tillsyn företagensinnebär över
fullgöra driftkontrollen,rutiner byggts förkontroll de attsom uppav

driftkontrollen,dokumentationengenomgång avav
genomförs,granskning hur driftkontrollenav

ochinformation argumentation för driftkontroll byggsoch att upp
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aktsamhetsregler följs.

Fungerande driftkontroll har byggts främst inom företag, och detstörre ärupp
från dessa finnsdet erfarenheter. Till viss del kan dessa erfarenheter tillämpasnu
inom medelstora och företag,små ansvariga för den offentliga tillsynenmen
måste också medvetna föreliggerdet skillnader göratt stora attvara om som man

väljamåste delvis andra för bygga driftkontrollvägar vid ochsmåatt upp en
medelstora företag.

De och medelstora företagensmå också i behov hjälp förär byggaattav upp
fungerande för hur aktsamhetsreglerna skall efterlevas. Sådan hjälpett börsystem

den lokala tillsynsmyndigheten i framtiden kunna anordnaattge genom
informationsträffar eller delta i utbildningar för företagen, i samarbete medt.ex.
olika branschorgan och företagshälsovården. Ibland kan samarbete mellanett
tillsynsmyndigheter i flera kommuner lämpligt.vara

Arbete med systemtillsyn ställer krav delvis förändradpå kompetens hos dem
den offentliga tillsynen.utövar kunnandeEtt kommer behövasstörre attsom om

hur företagen bäst lever till aktsamhetsreglerna, bland välannatupp genom en
fungerande driftkontroll. Likaså behövs kunnande informera ochett attom
motivera företagen utveckla aktsamhetsreglerna.att

Till hjälp för det enskilda företaget bör Naturvårdsverket för detattansvara
utarbetas branschvisa Allmänna råd och branschfaktablad där de vanliga miljöris-
kema behandlas. Sådan information bör också innehålla checklistor, kansom vara
till hjälp både för den löpande driftkontrollen och för genomgripandemer
genomgångar verksamheten.av

Inspektionsverksamhet

Även med väl fungerande samarbete mellan tillsynsmyndigheten och demett som
ansvariga för driften de olikaär tillsynsobjekten och väl fungerandeav en

driftkontroll det nödvändigt den offentligaär tillsynsmyndigheten också utföratt
inspektioner.

Inspektionsverksamheten kan dels traditionelltutgöras på delssätt, genom
stickprovsvis granskning gällande följs.regler inspektionerI samband medattav

tillsynsmyndighetenbör ställa försiktighetsmåttkrav på och skyddsåtgärder. Krav
bestämdpå teknisk lösning bör däremot inte ställas.en
inspektionEn bör inriktas driftrutiner,på reningsutrustninggå ochatt genom

säkerhetssystem. Inspektionsverksamheten intekan ha sådan inriktning detatten
förutsätts inspektörerna skall ha ingående kunskaper varje enskild branschatt om

inspekteras. Inspektören bör däremot ha kunskaper vilka riskerna förärsom om
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miljön och för befolkningens hälsa de emissioner föreligger. Inspektörenav som
också kunnamåste bedöma tillräckliga åtgärder vidtagits för undvika högreattom

utsläpp vad normalt.än ärsom
framtidaI inspektionsverksamhet följande viktiga inslagutgör momenten

Checklistor; grundade sammanställningpå kända problem,av-
Jämförelse med föreskrifter,-
Jämförelse med liknande anläggning,-
Inventering kunskaper risker.av om-

Genom enhetlig dokumentation hos företagen och användning checklistoren av
förutsättningarskapas för bättre kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom denett

lokala tillsynsorganisationen, liksom för kommunikation mellan kommuner ochen
regionalamed och centrala tillsynsmyndigheter. Genom använda checklistoratt

blir det också möjligt enhetlighetuppnå mellan olika inspektörerstörre ochatt en
uppnå kontinuitet tidenstörre byte sker inspektör.över ävenatt en om av

Checklistor underlättar också utvecklandet nationell praxis.av en
Härigenom blir det möjligt få helhetsbild miljö- och hälsoriskernaatt en av

och metoder för strategisk provtagningspolicy. Själva att taen mer processen
fram planeringsunderlag för tillsyn informationdessutom de olikaett ger om
branschernas miljö- och hälsorisker. Vi arbetsmetoden medför ökadattanser en
säkerhet, väl kompenserar förän det ökade arbete behöver läggassom mer som
ner.

Planering för objektvarje

Inspektionsverksamheten planeras.måste stället förI samtligagenomgången av
verksamheter med visst tidsintervall eller projektinriktad tillsyn där alla objekten

viss inspekteras, förordar vi bestämmer inspektionsfrekvensen förtyp attav man
varje objekt med utgångspunkt från det individuella behovet för varje objekt. Till

förgrund sådan plan bör liggaen
riskvärdering från miljö-utgår och hälsoriskerna med den aktuellaen som-

verksamheter,typen samtav
individuell värdering, där tidigare erfarenheter från tillsyn objekteten av-

ligger till grund. Värderingen skall bland gälla kvaliteten företagetspåannat
driftkontroll.

Utifrån planering detta slag kan lägga tyngd uppsökandepåstoren av man
inspektioner vid högriskverksamheterna, medan lägger lågman en
ambitionsnivå för företag i andra änden skalan. Inspektionsfrekvensen olikaav av
objekt kan sålunda få variera inom ganska vida ramar.
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kännedom allatillsynsmyndigheten harsjälvfalletModellen förutsätter att om
tillsynsobjekten.

tillsyntillsynsverksamheten bör planeras sålokalaVi också den attattanser
kemiskafrämst miljöskyddslagen, lagenlagstiftningarnaenligt de olika om
ioch djurskyddslagenhälsoskyddslagen störstaprodukter, livsmedelslagen,

tillsynsmyndighetenssamordning ökarutsträckning samordnas. sådanmöjliga En
varierar ocholika allteftersom behoveninom områdenmöjligheter kraftsamlaatt

för dendet underlättarsamtidigthöja effektiviteten i tillsynen,bör som
ifärre kommunen.driftsansvarige ha kontakt medatt personer

Finansiering tillsynen7.3.3 av

hälsoskyddsnämndens tillsynmiljö- ochavgiftsfinansiera delarMöjligheter att av
rutiner förtraditioner ochsaknatsDärför har detinfördes relativt attsent.

vanligtinitialt motstånd.funnits Ettuppgifter. har ocksådebitera för olika Det ett
samhällsuppgiftermiljön viktigaochvarit skyddet hälsan ärharsynsätt att av

tillsyn avgiftervidarefinansieras via skattemedel. Se Finansieringskall avsom -
bilaga 8.i kapitel samt

överlåtitregeringenmyndighetercentralaTill problem hör dedagens att som
avgifts-förolikaavgifter till har infört sinsemellanbestämma systemrätten att

förfinns styrandeavgifterproblem de fasta ärdebitering. Ett är attannat som nu
årlig avgift börvissa företag delsbedrivs, eftersomvilken tillsyn att enansersom

för stödinspektioner inteförprestation, dels kostnaderårlig attmot mensvara en
avgifter.finansieras medkunskapsförmedling kanoch

företag tillsynenmyndigheten och defördel både förVi det ärattanser en
enligt flera författ-fullgöra tillsynnivå samtidigt kanlokalgäller påatt man

enhetligtdebiterastillsyn inte kan på sättemellertid bristningar. Det är ettatten
kemiskamiljöskyddslagen, lagenförfattningarna,enligt de olika omsom

därfördjurskyddslagen.hälsoskyddslagen och Det ärlivsmedelslagen,produkter,
medfördelning i sambandrättvisandeintill omöjligtofta göra attnäst att enen

administrationMyndighetensflera lagarinspektion med stöd görs. avav
enhetligtbetydligt medförenklasdebiteringen skulle vidare kunna ett

avgiftssystem.
tillsynprincip all lagbundenUtredningen i utövasatt som avanser

enlighetdriver verksamheten i medbör bekostas demkommunerna somav
principen förorenaren betalar PPP.att

former tillsyn,till gälla vissaAvgiftsñnansieringen inte begränsasbör att av
börlivsmedelstillsynen. Avgiftssystemetfallet avgifter inommedså ärsom nu
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i stället för flexibilitet och möjlighet till förnyelse och utvecklingutrymmege av
den offentliga tillsynen sammaeffektiva former. förutsätterDettamot mest att
principer för avgiftsñnansiering tillämpas för samtliga författningar och detatt

möjlighet tillämpa tillsyn samtidigtnär utövas överatt taxages en gemensam
efterlevnaden flera författningar.av

kan åstadkommasDetta regeringen överlåter kommunerna deatt ta utom
avgifter behövs för tillsyn objekt inom miljö- och hälsoskyddsområdet.som av

dettaFör krävs riksdagen först bemyndi regeringen överlåta denna råttatt attgar
till kommunerna.

nuläget finns bestämmelserI kommunerna avgifter i 7rätt att ta utsom ger
paragrafen förordningen myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagenom
och i 16 paragrafen hälsoskyddsförordningen. sig iDessa baserar sin påtur
bemyndigande från riksdagen i 69 paragrafen miljöskyddslagen respektive 22
paragrafen hälsoskyddslagen. hälsoskyddslagensPå område får kommunerna dock

avgifter enbart för tillstånd. Regeringen har inte överlåtata ut rätt åtatt
kommunen meddela föreskrifter avgifter enligt livsmedelslagen och lagenatt om

kemiska produkter.om
För komma ifrån nackdelarna med olikadagens avgiftssystem föreslår viatt

livsmedelslagen, lagen kemiska produkter, renhållningslagen, naturvårds-att om
djurskyddslagen,lagen, miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen ändras så att

kommunerna får avgift för tillsyn olika objekt enhetligt enligtpå sätt,ta ut ettav
beslutas fullmäktige.taxa som av

Det skulle härigenom bli till varje kommun besluta de närmareattupp om
formerna för hur avgifterna skall bestämmas och liksom avgifternastas ut, om
storlek. Kommunerna bör i samband därmed befrias från uppgiften att, som nu

fallet inom livsmedelstillsynen,är debitera för verksamhet centralasom
tillsynsmyndigheter bedriver.

inte avgifternaFör skall inriktningen tillsynen med fastaatt ärstyra systemav
grundavgifter föredra. Möjligheter till timdebitering därutöver lämpligt föratt är

tillsynsobjektde särskilt krävande grund detär vilket de sköts.påsättsom av

7.3.4 Behov höja kompetensenattav

Som framgår det angeläget tillsynsverksamhetenär både blirattovan mer
enhetlig och i vissaden avseenden inriktning.ändrar detta behövsFöratt en
fortlöpande utveckling verksamheten kunskapsområde bådeav som genom
forskning och förändringar och förstärkning utbildningen miljö- ochgenom av av
hälsoskyddsinspektörer. Forskningen i kapitel Miljö- och hälso-tas upp
skyddsinspektören generalistär med brett kompetensområde. Arbetetetten
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i tillämpningenbaseras naturvetenskapligt kunnande, kunna utnyttjapå måstemen
samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga kunskaper och arbetssätt. Den
inriktning samlade miljöarbete utredningen förespråkarkommunernas somav

vidareutbildningkräver insatser det gäller både grundutbildning och miljö-när av
hälsoskyddsinspektörer.och

inspektören bedömningar riskerna förangeläget kanDet göraär att av
befolkningens och välbefinnande olika miljöstörningar. Både förhälsa av
handläggningen enskilda för planering förebyggandeärenden och av merav
insatser viktigt inspektören kan in olika miljö- och hälsorisker idet sättaär att ett

Miljö- hälsoskyddsinspektörernas kunnande bör blandsammanhang. ochstörre
bidra till utvecklingen det lokala samhällsinriktadekunnaannat av

folkhälsoarbetet. viktigt inspektören harkommer ocksåDet att attvara
långsiktigt utveckling, bidragrundläggande insikter i målet hållbar och kanom en

resurshushållning anpassning tilltill lokala strategier för och kretsloppatt
vidare krav förmåga tillkommer till stånd. Arbetet kommer ställa ökade påatt

sig vetenskaplig information frånöverblick, prioritering, söka och och tillatt ta
skilda discipliner.

Samtidigt miljö- och hälsoskyddsmyndigheten tilldelats flerahar den lokala
industrianlägg-tvinga sig till tillträde till bostäder ochmaktmedel, kunnaattsom

ningar, undersökningar den enskildeoch Förrätt göraatt ta prover m.m.
utföra inspektioneller för näringsidkare kan inspektörens sätt attpersonen en en

medföra myndighetsutövning enligt miljö- ochkonsekvenser. Inspektörensstora
särskilt rättssäkerhetssynpunkt.hälsoskyddslagarna ställer speciella krav, ur

tillsynen enligt utredningensfullgör uppgifter inom den lokala börDen som
uppfattning uppfylla vissa kompetenskrav. till 1983 detgrundläggande Fram var

utbildade miljö- hälsoskyddsinspektörer fick anställas förendast och attsom
utföra inspektionsarbete. bestämmelse bort den nuvarandelokalt Denna närtogs
hälsoskyddslagen 1983.kom

departementschef framhöll därvid mycket viktigtFöredragande det äratt att
utbildning erfarenhetden personal finns hos nämnden har sådan och attsom en

krävade uppgifter läggs Vidare framhöllsden kan klara de nämnden.på attsom
från särskilt viktigt detta upprätthålls för dendet rättsäkerhetssynpunkt kravär att

rådgivandepersonal handlägger klagomål från allmänheten eller har ochsom som
skiftar fråninspekterande uppgifter. bakgrund förhållandena kommunMot attav

statliga styrningentill kommun och grund strävanden minska denpå att togsav
nämnden anställd hälsovårdsinspektör bort. förutsatteskravet skulle ha Detpå att

emellertid kommunerna i framtiden skulle anställa personalävenatt som
utbildning till hälsovårdsinspektör.genomgått

sådan utbildning har hittills miljö- hälsoskyddslinjen vidEn ochgetts av
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juli 1993högskolelag införs från 1universitet. samband medUmeå I att en ny
linjeutbildningarna. gäller miljö-avvecklas emellertid de nuvarande Detta även

kommer i stället för linjeut-hälsoskyddslinjen i Varje högskolaoch Umeå.
bedömning tillbildningar efter kunna sammanställa kurser Deatt program.egen

högskoleförordningen fil.mag.examina kommer finnas enligt den ärattsom nya ,
högskoleexamen trettiotal yrkesexamina.ñLkand., samt ett

utbildningvikten det i landet ñnnsVi vill starkt betona att en somav
miljö- hälsoskyddsområdet och kompetens bedrivabehandlar hela och attger

lämpligastemyndighetstillsyn efter svenska förhållanden. Det sättet att garantera
miljö- hälsoskyddsinspektörerenligt utredningen yrkesexamen för ochdetta är att

högskolelagstiftningens examensordning. lösninginförs under den Dennanya
universitetförespråkades också i behandlingen förslaget fria och högskolorav om

tillsynsmyndigheterKommunförbundet, stöd centralamed av somav
Livsmedelsverket.Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och

varithittillsvarande linjeutbildningen har helt inriktadDen mot
miljö- hälsoskyddsinspektör inom kommunalyrkesverksamhet ochsom

för miljö-förvaltning. Eftersom det detta behov yrkesexamen ochär en
utbildning jämställas medhälsoskyddsinspektörer skall fylla bör sådan kunnaen

Viyrkesinriktade utbildningar, inom vårdsektom. ocksåandra attt.ex. anser
samtidigt bör förlängasinspektörsutbildningen, den till yrkesexamen,görsom en

för möjliggöra förstärkning framför alltmed fjärde obligatoriskt år,ett att aven
inspektörsrollen och metodik i tillsynsarbetet.de delar gällersom

inte skulle vinna gehör viOm förslaget införande yrkesexamen anserom av
hardet angeläget de centrala myndigheter och andra behovatt parter som av

med universitetpersonal för miljö- och hälsoskyddsarbete frågan ellertar upp
för framför allt myndig-högskolor, behovet personal med kompetensså att av

tillgodoses.hetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet kan

självfallet möjligt förlägga den inspektörsutbildningen tillDet är att annat
universitet eller avgörande utbildningenhögskola Umeå. Detän är att tarannan

i inspektörsrollen förbereder de studerande för fullgörautgångspunkt och att
forskningsverk-roll. utveckla området bör det också etablerasdenna För att en

bör bedrivas i anknytning till utbildningen.samhet som
hälsoskyddsinspektörer behöver iFlera andra yrkesgrupper miljö- ochän

praktiken anlitas miljö- och hälsoskyddsarbete, inklusive för utföraför lokalt att
inspektioner. i enligt mening emellertidsker också dag.Det Det vårår en

utbildning till miljö- och hälso-nackdel det endast medäratt personer
för fullgöra själva inspektionsverk-skyddsinspektör har kunskaper attsom

Utbildning innefattar vid myndighetsutövning inom miljö-samheten. metodersom
och hälsoskyddet borde enligt utredningens uppfattning därför finnas föräven

från andra utbildningsområden exempelvis biologer, civilingenjörerpersoner som
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och kemister.

Vi detta skäl det skulle lämpligt koncentreraatt attanser av vara
utbildningsmoment avsedda för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddet
och rollen inspektör till sammanhållen period. Om utredningens förslagsom en

yrkesexamen för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och utbildningenattom
förlängs med fjärde genomförs, skulle dennaår del utbildningen kunnaett av
koncentreras till det fjärde utbildning böråret. Denna vända signämnts ävensom
till med akademisk utbildning. skulle kommunernaPå så sättpersoner annan
kunna anställa personal med varierande akademisk bakgrund också besittersom
kunskaper dem lämpliga inspektionsverksamhet.gör utövaattsom

7.3.5 Ackreditering besiktningsmän, kvalitetssäkringav

Tillsynsmyndigheterna fordrar oftast i förelägganden kontrollprogram förom
anläggningar företagetstörre skall låta utföra besiktningar utomståendeatt av en

besiktningsman med fastställd periodicitet. En konsult anlitas då för uppdraget,
och från besiktningen delges tillsynsmyndigheten. Genom dennarapporten senare
praxis har viktiga tillsynen kommit bygga mycket kompetenspåmoment attav
och från den privata servicenäringen; eller kompetens till-resurser resurser
synsmyndigheten själv inte haft tillgång till.

Besiktningsmannens roll, skyldigheter, uppdragsgivare och uppdrag ellerär -
uppfattas i varje fall otydliga till följd hur besiktningsverksamheten växtsom av-
fram. otydligheterDessa har påtalats Riksrevisionsverketäven iav
Miljöskyddslagens tillämpning 1984933 och i betänkandet bättre miljöFör en

198732.SOU

Tillsynsmyndigheten saknar i formelldag möjlighet förhandpåatt styra vem
får utföra periodisk besiktning. Därmed saknas också möjlighet att styrasom en

kompetensen hos utförden den, varför kvaliteten och besikt-på nyttansom av
ningarna varierar. tydligtUtan uppdrag och roll kan ändamålsenligheten av
periodicitet i besiktningarna också ifrågasättas. bör enligt utredningenDet vara
behovet besiktning inte rutinen i sig omfattning och frekvens.styrav som- -

enda möjligaDen för tillsynsmyndigheten har varitvägen medatt styra att
miljöskyddslagenstöd vid varje tillfälle själv upphandla besiktningsmannenav

föreläggaoch skall utföra den. Det resurskrävande procedurärom vem som som
sällan tillämpas.

Tillsynsmyndigheten kan dock starkt beroende denvara av resurs som
besiktningsmännen idag och det angelägetutgör, denna tillvaratasär påatt resurs

bättre Naturvårdsverketsätt. har till miljöskyddskommitten föreslagitett att
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skyldighetertydliggöra besiktningsmannens roll, uppdrag ochlagstiftningen skall
möjligheter hur används.tillsynsmyndigheterna kompetensenatt styrasamt ge

besiktningarprivata och periodiska kunna öka.Därmed skulle nyttan av
teknisk provning och mätninglagen kontrollGenom omom genom

ackrediteringackrediteras. grund för kan1989164 kan besiktningsmän Som
för tekniskSWEDAC Styrelseninternationella standardersåväl som av

krav be-utfärdade föreskrifter tillämpas. Därmed ställs påackreditering att en
i övrigtgrundläggande kompetens ochsiktningsman har eller har tillgång till viss

lämplig för uppdraget.är
möjlighetförslaget,Naturvårdsverket bör, enligt det nämnda att styrages
i varje enskilt falllokala tillsynsmyndigheten börbesiktningens innehåll. Den

vilkenbesiktning och medföreläggande behövsbeslut avgöra omgenom om
periodicitet.

tillfälle det behövstillsynsmyndigheten vid varjealternativEtt ärannat att
behovet.preciserar uppdraget efter det aktuella Enförelägger besiktning ochom

förkompetensdock myndigheten har såvälförutsättning är attatt resurser som
tydlig precisering.klara av en

besiktningsmannen kanKvaliteten och kompetensen på attstyras genom
ackrediteringföreskrifter ställa kravmöjlighet påNaturvårdsverket attges genom

besiktningar medMöjligheterna föreläggabesiktningsmannen. att omav
periodicitet bör då utgå.

kvalitetssäkrasanläggningar kanmiljökontrollenOckså den interna störreav
frånkvalitetssäkring metodenackreditering. Liksom utgår ettannangenom

i sinproduktionen i delar ellersystemtänkande. kontrollEn att t.ex.extern av
standarder utförs dåenligt uppställda regler eller någon ärhelhet sker somav

kravencertifikat eller intygför uppgiften. utfärdar närackrediterad Denne ett
uppfylls.

Naturvårdsverketmiljökontrollen.idag kvalitetssäkras delar ärRedan av
förvaltnings-centralföreskrivande central myndighet, medan SWEDAC är

certifiering i övrigt.ackreditering ochmyndighet för teknisk provning, mätteknik,
fördetbli möjligt kvalitetssäkra helaVi det bör systemattattanser

däreftertillämpar, rapporteringföretag liksom dendriftkontroll ett somsom
rutineroch detill tillsynsmyndigheten. Därmed också dekanlämnas system som

industrin förasinomför och CEN-standarderetablerade produkter ISO-redan är
ellerinternationella standardermiljöområdet. ytterligare fördeltill En äröver att

i tillämpas.grunderna dessa kan
eller planerasinom hela miljöområdet. SålundaStandarder planeras pågår ett

innefattar miljöledarskap, interninternationellt standardiseringsarbetevidgat som
miljörevision, miljömärkning, utvärdering miljöarbete, livscykelanalyser samtav
terminologi. diskuteras få in miljöaspekter i standarder för andraDessutom att
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områden, förpackningar och byggmaterial. Det kallas indirektt.ex.
miljöstandardisering.

EG-kommissionen har i sitt förslag till ECO-revision angivit sin avsikt att
begära olika europeiska standardiseringsorgan utvecklar standarder föratt
miljöledarskap. Dessa skall inkludera intern miljörevision.även brittiskaDet
standardiseringsinstitutet har redan fastställt nationellsådan standard BSen
77501992.

Inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN arbetepågår ett
med standarder för miljöledarskap. Också den internationella standardise-
ringsorganisationen ISO planerar arbete för liknande standard.ett en

7.3.6 Tillsyn verksamhetöver som
drivs den kommunenav egna

tillsynenI lokal nivå ingårpå tillsyn verksamhet där kommunenutöva överatt
också driftsansvarig. förhållandeär Detta har fått viss uppmärksamhet. Frågan
har också berörts i utredningens direktiv.

Tillsyn den kommunens verksamhet inteöver företeelse.någonäregna ny
Sedan länge har miljö- och hälsoskyddsnämnden haft tillsyn kommunensöver
renhållning, kommunens fastighetsbestånd och livsmedelshanteringen i skolor och
förskolor. De kommuner övertagit tillsyn enligt miljöskyddslagen tillsynharsom

avfallsbehandlingsanläggningar,över avloppsreningsverk m.m.
delDenna den kommunala tillsynsverksamheten problematisk i fleraärav

avseenden. förhållandevisDet är del tillsynen berörs. frågaEn ärstoren av som
efterlevnaden lagstiftningen blir tillsynsmyndighetensämre attom av genom

påverkas i sin tillsyn. Det skulle exempelvis kunna leda till människor tvingasatt
utstå med störande buller från där kommunen väghållareväg eller miljönär atten
i skolor grund miljö-är sämre på och hälsoskyddsnämnden inte utövarattav
tillfredsställande tillsyn. viktigEn aspekt allmänheten kännaär kunnamåsteatt
tilltro till den tillsyn miljö- hälsoskyddsnämndenoch denutövar översom egna
kommunens verksamhet.

Utredningen har lämnat uppdrag till institutionen för Statskunskap vidett
Göteborgs universitet vissa kartläggningargöra sammanställaatt samt att
material. Den lämnats till utredningen siggrundar intervjuerpå medrapport som
miljö- och hälsoskyddscheferi 17 kommuner. Av framgår flestaderapporten att

intervjuats tillsyn kommunensöver verksamhet inte innebärattsom anser egen
några problem.större Det enligt miljö- och hälsoskyddschefernaär vanligen
uppfattning bland allmänheten miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hamnar iatt
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lojalitetskonflikt tillsyn den kommunens verksamhet.när utövar överen man egna
majoritet miljö-En och hälsoskyddscheferna idock stället attav anser man

enligtarbetar utvecklad praxis hjälp sinaoch med expertkunskaper kanen av
klara tillsynen oantastligtpå framgår emellertid miljö-Det också ochsätt.ett att
hälsoskyddskontor i vissa fall undviker kontroverser inte klaraatt tagenom upp
konfliktärenden.

Miljö- och hälsoskyddscheferna har i fall framhållitnågra man felaktigtatt
uppfattas polisiär myndighet inteoch den rådgivande instanssom en som man
är. Sådana uttalanden tyder enligt utredningen inte alltid klarpå är överatt man
sin tillsynsmyndighet.roll undersökningen framgårAv också flera miljö-attsom
och hälsoskyddschefer i stället framhåller skall både rådgivare ochatt man vara
tillsynsmyndighet den kommunala verksamheten.över

majoritet miljö-En och hällsoskyddscheferna samarbetet inomattav anser
kommunen med politiker och tjänstemän från andra kommunala verksam-

fungerarhetsområden bra. allmänhetI miljö- och hälsoskyddsnämndensutsätts
inspektörer förinte otillbörlig påverkan och inte heller ovidkommandenågon tar

vid tillämpningenhänsyn lagstiftningen. flesta miljö- ochDeav
hälsoskyddschefer det inte problematiskt sitta imed arbetsgrupperäratt attanser
och projekt i kommunen. Uppfattningen finns också inomattgemensamma man
miljö- och hälsoskyddskontoret och lägger vikt vidär stor attmer noggrann

professionelltarbeta handlägger ärenden har med dennär man som egna
kommunens verksamhet för undvika lojalitetskonflikter.göraatt att

hälftenNästan de intervjuade miljö- och hälsoskyddschefernaav anser
emellertid miljö- och hälsoskyddets arbetsmöjligheter och effektivitet bliratt
lidande i få fallde då det verkligen rollkonflikt.uppstår en

l samband med kommunallagen utformades behandlades miljö- ochatt
hälsoskyddsnämndens ställning. bestämdes då inte fårDet nämndatt samma vara
ansvarig för drift verksamhet föroch tillsynen.av en

ll kommuner finns enligtl utredningens ienkät dag förvaltnings-en
organisation innebär den ansvarig förvaltningschef för driftärattsom som av
verksamhet där miljö- hälsoskyddsnämndenoch har tillsyn också ansvarigär

Ävenförvaltningschef för denna tillsyn. otillfredsställande.Detta det iär ettom
enskilt fall möjligt tillsynen kan bedrivasär tillfredsställandepå sätt så äratt ett
förhållandet i sig sådant tillsynsmyndigheten ha vinna denmåste svårtatt att
respekt och trovärdighet för sin verksamhet känneteckna offentligmåste allsom
tillsyn.

Vi förvaltning inte bör ha för drift tillsyn,och ochatt ansvaretanser samma
det politiskt organiseraär den kommunala verksamheten såatt ett att attansvar

detta inte blir fallet.
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samverkan7.3.7 Behov interkommunalav

varandrasolika kommuner där utnyttjarutbyte tjänster mellanEtt manav
i Erfarenheternaspecialkompetens inom tillsynen förekommer dag. är

saknarpositiva. värdefullt stöd till kommunerövervägande Utbytet ett somger
för de kommuner harviss kompetens, samtidigt det det lättaregör somen som

byggtvidareutveckla den specialkompetensförutsättningar behålla ochatt man
möjlighet i deanlita från kommun kan ocksåpersonalAtt vara enen annanupp.

och det bedömsfall riktar sig den kommunens verksamhetdå tillsynen mot egna
ställning kommunenslämpligt utförs med friare denden änatt egnapersonav en

tjänstemän.
innebärbedömning behovet samverkanEnligt utredningens kommer somav

till följdöka, blandkommuner utnyttjar varandras kompetens attatt annatatt av
Även hälsoskyddstillsyneninommiljötillsyn överförs till kommunerna.mer

komma öka.bedöms behovet att
fullgörahälsoskyddsfunktionen i kommun skall kunnamiljö- ochFör att en

fordras emellertid vissa ändringar imyndighetsuppgifter i kommunannanen
möjligt för inte tjänstemannämligen integällande ärDet ärrätt. somen person

myndighetstillsyn och därvid tillträdeden aktuella myndighetenhos ägautövaatt
uppgiftertill begära de behövs.lokaler, ochta somprover

inspektörkommuner,möjlighet, redan tillämpatsEn några är att ensom av
tillsynsuppgifter.han arbetar medsamtidigt anställd de olika kommuner därär av

eftersom anställningenmöjlighet emellertid begränsad såmåsteDenna är vara
kräver normaltomfattande tjänsteförhållande uppstår. Detta attatt ettpass

arbetstiden minst 15% heltidsanställning.bör av envar
miljö-finns för lokala ochVi därför formella hinder dedeattanser som nu

förvaltning utförapersonal från kommunshälsoskyddsnämnderna låtaatt annan
provtagningmyndighetsuppgifter förrättande inspektioner, börm.m.som av

till uppgift fullfölja det arbeteundanröjas. Lokaldemokratikommittén har att som
förändringar i vissaligger utarbeta förslag tillbakom kommunallagen och att

lokaldemokratikommittén delEnligt sina direktiv skalldelar lagen. ta avav
lokaldemokrati-Vi föreslår därförrelevanta förslag från denna utredning. att

från andrakommittén förslag utnyttja personallämnar till hur behovet attav
miljö- hälsoskyddsförvaltningar för inspektioner kan lösas.och
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8 Stöd till kommunernas

miljöarbete

l det avslutande kapitlet vi områden utredningennågra där funnittar attupp
det ñnns särskilda behov förstöd kommunernas miljöarbete skallatt ut-av
vecklas. Vi sålunda samverkan nationellpå nivå mellan de olikaattanser en
områden där miljö- och hälsoskyddsnämnden lokalt har tillsynsansvaret

skulle underlättaavsevärt lokal planering och prioritering arbetet, ochav
föreslår därför samrådsorgan inrättas. Vi också behovetatt ett tar ettupp av
bättre kommunikationssystem för lokalt genomförande nationella miljö-av
mål, och föreslår detta skall utvecklas vidare i samverkan mellanatt staten
och kommunerna.

I avsnitt diskuterar vi behovet forskningett och utvecklingsarbeteav som
stöd för kommunernas miljöarbete, och lämnar förslag bland hurannat om
Naturvårdsverket i ökad utsträckning skall kunna stödja forskning och
utvecklingsarbete vikt förär kommunernas arbete för långsiktigtsom av en
hållbar utveckling.

Utredningen frågai forskning och utvecklinganser, om
det lokala perspektivet bör förstärkas i kunskapsöversikteratt aktuellöver
miljöforskning från olika centrala myndigheter;
kommunerna bör utnyttjas för bedöma miljö- ochatt samhälls-attmer
relevans i forskningsansökningar behandlas bland Natur-annatsom av
vårdsverket;

de centrala tillsynsmyndigheterna miljö-på och hälsoskyddsområdetatt mer
aktivt bör stödja kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling lokalpå
nivå. Prioritering kunskapsöversikter i dialogmåste medgörasav m.m.
kommunerna;

anställda i det lokala miljö- och hälsoskyddet behöveratt kunskap ochges
bättre möjligheter söka relevant information från forskning. kanatt Det
ske komplettering grundutbildningen för miljö- och hälso-genom av
skyddsinspektörer och påbyggnadskurser anordnas i anslutning tillatt
sådan grundutbildning.
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föreslårUtredningen
myndigheter centraltmellan deinrättas samrådsorgandetatt ett som

hälsoskyddsnämnden harmiljö- ochområden därinom dehar ansvaret
bör knytasTill detta samrådsorganlokala tillsynsansvaret.det represen-

kommunerna;för länsstyrelserna ochtanter
uppgifterskall hasamrådsorganet attatt som

kam-nationella insatsertidsplaneringen olika såsomsamråda kring av-
panjer inventeringar,och

miljö- hälsoskydds-uppgifter från ochkring insamlingsamverka av-
nämnderna,

råd och dy-föreskrifter, allmännautgivandetsamråda hur av nyaom-
i tiden,aktiviteter samordnaslokala kanlikt ställer krav påsom

olika tillsynsområdena;forum för dialog mellan deettvara-
till Naturvårdsverket.administrativt knytssamrådsorganetatt

miljömål skall fånationellautvecklas förkommunikationssystem attettatt
nivå;genomslag lokalpåett

utarbetas ochhandlingsprograminitieras där lokalaförsöksverksamhetatt en
modellenligt dendialog mellan och kommunföregås stat som nuav en

miljö;Strategi för regionalNaturvårdsverketutvecklats inom
stödja arbetet;får i uppdragcentrala myndigheter attatt

föregåsnationella miljömålförändringellerbeslut antagnaatt avavom nya
och andra;dialog med kommunernaen

möjligheterkanoch länsstyrelservidare hur kommunerdet utreds attatt ges
kostnadseffektivaförmellan sektorer på sättomfördela attresurser

miljömål.nationellauppnå

uppgift initiera ochprojektgrupp medtillsätterNaturvårdsverket attatt en
god livsmiljöförforskning vad gäller kommunernas arbetefinansiera en

samhällsutveckling;och långsiktigt hållbaren
utsträckning skall användasi ökadforskningsanslagNaturvårdsverketsatt

utvecklingsarbete;till forskning lokaltom
föran-medmed ledamotforskningsnämnd utökasNaturvårdsverketsatt en

hälsoskyddsarbete;i miljö- ochkring kommunalt
grundut-anslutning tillbyggs iforskning tillsynsverksamhetenatt uppom

hälsoskyddsinspektörer.miljö-bildning ochav
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8.1 nationellBättre samverkan

8.1.1 Behovet samverkan nationell nivåpåav
inom miljö- och hälsoskyddsområdet

uppdelningDen det centrala myndighetsansvaret föreligger miljö- ochpåav som
hälsoskyddsområdet upphov till svårigheter det gäller få lokaltnär attger

förgenomslag nationella prioriteringar liksom det gäller det centrala stödetnär
till den lokala verksamheten.

Särskilt i fråga den lagreglerade tillsynen bristen samordningär på ettom
problem. centrala tillsynenDen flera myndigheter. viktigasteutövas De ärav
Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Statens strålskyddsinstitut,
Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Myndigheterna har etablerat sina
kontakter med den lokala nivån inom sin myndighetssfár under olika tidsepoker.
Olika praxis har därför vuxit fram för samarbetet med den lokala tillsynsmyndig-
heten.

egentlig samordningNågon centrala myndighetsuppgifter i förhållande tillav
miljö- och hälsoskyddsnänmnderna förekommer inte mellan dessa myndigheter.

lokal nivå medför detta krav framförsPå på åtgärder från olika myndigheteratt
inbördes koordinering och mindre prioritering. Samlat ställsän det ocksåutan

krav insatser vad finnspå för lokalt.större än utrymmesom
otillfredsställandeDet med detta förhållande har tidigare belysts bland annat

i från Stat-kommunberedningen och Statskontoret, Driverrapport statensen
kommunernasstyrning kostnader denna framhållsI detrapport attupp

förekommer vad kan kalla överstyning från den nationella nivån. Dennaman
överstyrning resulterar i bristande möjligheter till styrning. lokala myndig-De

tvingas väljaheterna och prioritera bland uppgifter i och för sigatt ärsom man
skyldig utföra. fallI leder detta tillmånga åtgärder mätbara ochäratt att som

genomförs,konkreta det ofta finns viktigare uppgifter inte ärtrots att som
mätbara på Resultatet blir möjlighetersätt. också de nationelladeattsamma som
myndigheterna har och påverka den lokalt bedrivna verksamheten utebliratt styra
eftersom den lokala nivån drabbas för och okoordinerademånga styrsignaler.av

Vi ökad samverkan mellan de olika samhällssektoremasåvälattanser en som
mellan de administrativa nivåerna den nationella, den regionala och den lokala- -

nödvändig för insatserna inom miljö-ochär hälsoskyddstillsynen skallatt ge
effekt.optimal Genom det skapats sammanhållen och samordnadatt nu en

regional länsförvaltning elimineras del olägenheterna för den lokala nivån.en av
samlad miljölagstiftningEn i miljöbalk inom kort kommer föreslåsatten som

medför också viss samordning möjliggörs. Behovet samverkan mellanatt en av
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centrala myndigheter i vissa frågor kvarstår dock.

enligt utredningen nationella nivånDet krav bör ställas den denpå är attsom
miljö- utifrånbehandlar och hälsoskyddsproblemen helhetsperspektiv, påett

lokal nivå allt arbeta samlat med miljö- ochsätt på måstesamma som man mer
hälsoskyddsfrågorna ii bland tillsynen och samhällsplaneringen, liksomannat
förhållande näringslivet.till allmänheten och det lokala

Utredningen finns behov inrätta dendet samrådsorgan påatt att ettanser av
nationella nivån för vissa nationella insatser inomsamverka angående deatt
områden där miljö- hälsoskyddsnämnden lokala tillsynsansvaret.och har det

Vi övrig insamling uppgifter från miljö-det lämpligt enkäter ochattanser av
hälsoskyddsnämnderna möjligt i tiden. underlättaroch det samordnas Detnär är

för miljö- planera sitt samband medoch hälsoskyddsnämnderna arbete. I attatt
miljö- infordrade uppgifterna skall de haoch hälsoskyddsnämnderna levererar de

till nivån ochmöjlighet också redovisa den centrala hur allmänna rådatt annan
vägledande information, kunskapsöversikter tillämpas och vilkakunnatm.m.

ytterligareproblem uppkommit i samband därmed, behovetsamtsom om av
insatser från de centrala myndigheterna.

fårOm miljö- och hälsoskyddsnämnderna de varje dettaår på sättvet att
erfaren-möjlighet informera de centrala myndigheterna sina behov ochatt om

bli för prioriteringen de centralaheter bör dessa kunna tillrapporter stor nytta av
insatserna.

uppgifterVi föreslår samrådsorganet skall ha attatt som
olika kampanjersamråda kring tidsplaneringen nationella insatser såsomav-

och inventeringar,

samverka kring insamling uppgifter från miljö- och hälsoskyddsnämn-av-
derna,

föreskrifter, dyliktsamråda hur utgivandet allmänna råd och somom av nya-
aktiviteter i tiden,ställer krav lokala kan samordnaspå

forum för dialog de olika tillsynsområdena central nivå.mellan påettvara-

Vi vidare för den lokala och regionala nivån bör knytasatt representanteranser
till samrådsorganet.

Utredningen har olika få till stånd forum med den roll ochövervägt sätt att ett
uppgifter beskrivits. Vi för föreslåde har samrådsorganet knytsstannat attsom

Övrigatill Naturvårdsverket. berörda myndigheter bör samverka med Naturvårds-

verket.

uppgiftNaturvårdsverket har nyligen inrättat tillsynsråd, blandett annatvars
öka samordningen mellan olika tillsynsmyndigheter och utveckla arbetetär att

prioriteringar. Kemi-med rådet ingår från Naturvårdsverket,I representanter
kalieinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen, länsstyrelser, kommuner och närings-
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livet. Skapandet detta råd enligt utredningenär positivt ökadett steg motav
samverkan mellan centrala myndigheter, och bör kunna underlättaäven planering
och prioritering i kommunerna. Tillsynsrådet skall dock enbart behandla frågor

miljöskyddslagstiftningenrör i huvudsak miljöskyddslagen och lagensom om
kemiska produkter. miljö-Från och hälsoskyddsnämndernas perspektiv behövs

forum för nationell samordning inom betydligt bredareett område i principett -
för hela det område där nämnden har myndighetsuppgifter enligt miljö- och
hälsoskyddslagarna. Tillsynsrådet innebär därför ingen lösning det behovpå av
samverkan redovisats.som

8.1.2 Miljöstrategier dialog-
för genomföra miljömålatt

förverkligaFör ambitionerna i global meningatt långsiktigtävenom en - -
hållbar utveckling krävs högt mål och omfattande åtgärder. För genomföran-satta
det kommer samordnade insatser behövas mellan samhällets olika sektorer ochatt
nivåer, på bådesätt ekologiskt och ekonomiskt innebär effektivsom en
hushållning med de fall krävsI många omfattandegemensamma resurserna.
åtgärder i kommunerna för målen skall genomslag.att

fleraFör de nuvarande nationella målen har Naturvårdsverket påav
regeringens uppdrag utarbetat aktionsplaner. Dessa beskriver problematiken på
respektive område grundligt och behandlar de olika sektorernas ochansvar
möjligheter minska belastningen miljön.på Sektorsansvaret, liksomatt
ekonomiska styrmedel, betonas starkt i riksdagens beslutäven miljöpolitiken.om

ochAktionsplanerna besluten nationella mål emellertid otillräckligom ger en
vägledning för miljömålens förverkligande olikapå de nivåerna i samhället. Den
lokala nivån har inte heller deltagit i utarbetandet dem. vissaPå områdenav
används lagstiftning ställer krav kommunernaspå arbete medel nåattsom som
målen. Det gäller exempelvis CFC-awecklingen och utbyggnad kvävereningav
i kommunala reningsverk. andraPå områden saknas strikt statlig styrning, ochen

sådan enligt utredningens mening inte heller sig lämplig elleren vore vare
verkningsfull.

Utredningens arbete visar det visserligen utförs relativt mycket verksamhetatt
i kommunerna inom de flesta områden där nationella miljömål har utarbetats,

verksamheten sällan har initierats eller uppfattasatt led i arbetemen ettav som
enligt rikdagens beslut. vidareSe avsnittet Miljö- och hälsoskyddschefers svar

det samlade miljöarbetet i kapitel 3. Det vanligtär lokalt inteom att man ens
känner till de nationella målen. Samma problem finns i fråga många deom av
mål Sverige åtagit sig arbeta imed internationella konventioner.attsom
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möjligheter bidraSamtidigt enligt bedömning betydandehar kommunerna vår att
miljöarbete i fråga planering,förverkligande, samordnattill målens ett omgenom
tillsyn.information, drift, upphandling ochutbildning,

för lokalthar utarbeta åtgärdsprogramkommunerI några prövat attattman
med sådan nedbrytning ellergenomföra nationellt beslutade målen. Arbetetde en

inneburit svårigheter.anpassning har betydande
kommunikationssystem fördärför utvecklasVi konstaterar det behöver ettatt

nivå.genomföra nationella miljömål lokalpåatt

dialog åtagandenAnpassning - -

internationellt det tydligt åtgärdermiljöarbetet blir alltSamtidigt är attmersom
i första hand formulerasvidtas lokalt. mål påde flesta områden Attmåstepå

exempelvis det gäller koldioxid, harnaturligt. vissa mål,nationell nivå För närär
regional nivå. harspecifik betydelse lokal eller Däremotutsläppen inte pånågon

landet. andra fall,olika förutsättningar i olika delar Igenomförandet specifikt av
för lokalanationella mål både olika betydelseför kväveproblematiken, hart.ex.

genomföras dikamiljöeffekter olika möjligheter påoch storregionala och att
nivåer.

för miljömål dessa skulle enligtFörutsättningarna för få genomslagatt som
ñck möjlighet spelamening förbättras väsentligt kommunernautredningens attom

blandgenomförande. gälleraktiv roll i formulering och Det annat sam-en mer
mening.hällsplaneringen i vid

för utarbetandet ochformernafinns alltså anledning överDet att se
Vi vill dennationella miljömål.uppföljningen poängtera att gemensanmaav

i dialog mellanmiljömål formulerasuppgiften genomföra nationella måsteatt
och bland kommunerna.staten annat

inte med deförverkligas i lokalt arbete räcker detmålen skallFör atettatt
anpassning den kommunalagenomförandet krävsformuleras uppifrån. För en av
minska och störningareffektivisering arbetet med utsläppverksamheten, attaven

insatser för förebyggafrån befintlig verksamhet och görs attattatt nya
uppfattning aktiv ditlogenligtmiljöstörningar Arbetet kräver våruppstår. en

till möjligheteranpassning målenolika där det kan skemellan de aktörerna, aven
utvecklas. räckerför ömsesidiga åtaganden kan Detoch behov, och där former

till nivå.inte med målen bryts ned lokalatt
för utvecklad dialog mellanskapas formerVi alltså det behöveratt enanser

internationella överenskommelsernationella mål ochoch kommuner hurstat om
bakgrund deras möjlighetertill i landets kommuner,skall komma uttryck mot av

åtagandentill förverkligande. sådan dialog ochmedverka deras En ännuatt mer-
nivåansvaret tydligaregenomförandet förutsätter sektorsansvaret ochattom -
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klaras i förhållande till varandra.ut
l samverkan mellan Naturvårdsverket, Boverket, Kommunförbundet och

länsstyrelsernågra har utvecklingsarbete nyligen slutförts iett som presenteras
Strategi för regional miljö. arbete intressantDettarapporten och börär prövas

praktiskt. Det nämnda utvecklingsarbetet innefattar hela kedjan från objektiv
redovisning miljöns tillstånd och för utveckllingen, beskrivning deav prognos av
viktigaste miljöproblemen, regional anpassning miljömål till handlingsprogramav

ansvarig förär åtgärderna.som anger vem som
Utredningen föreslår regeringen stöder fortsatt utveckling strateginatt en av

för regional miljö där också utarbetande lokala handlingsprogram beslutasav som
politiskt skall ingå.

kanDet i region kostnadseffektivt söka nedbringa belastningaratten vara mer
miljönpå åtgärder i viss sektor i andra. innebärän Detta i singenom turen att

kommuner och länsstyrelser i sådana fall borde ha möjlighet omfördelaatt
från sektor tillresurser en en annan.

utvecklingsarbeteEtt rörande förslag hur kommuner och länsstyrelserom
skulle kunna omfördela mellan sektorer s.k. kvävepool pågårresurser genom en
inom Boverket. Syftemet kortfattat,går, på avgifter läggs de verksam-påut att
heter belastar miljön med kväve. Avgiftert.ex. ett vattensystemsom tas ut- -
från avloppsanläggningar, industrier och jord- och skogsbruk i förhållande till

bidragderas till kväveutsläppen efter principen förorenaren betalar och samlas
,

i pool och fördelas kommunerna eller vattenvårdsförbund.en gemensam ettav
Medlen i poolen skall sedan användas till vidta de åtgärderatt störstsom ger
kväveminskning satsad krona.per

Förslaget kvävepool och andra liknande modeller kräver omfattandeom
förändringar, förutsättningar vi bör utredas vidare. Möjlighetervars anser av
detta slag bör också kunna inomprövas för arbete med lokalaettramen
handlingsprogram med utgångspunkt från regionala miljöanalyser.

En modell för planering och uppföljning

framgårSom det viktigtär för genomförande beslutadeattovan program av
miljömål kommer till stånd fåroch sådan tyngd beslutade miljömål kanatten

miljöarbetet i vårt land. På alla nivåer bör identifiera sig med degenomsyra man
nationella miljömålen. Det också viktigtär lokalt har frihetatt stor attman

inom vilkaavgöra samhällssektorer åtgärderna bör vidtas.
Utredningen förordar införandet miljömål, liksomatt revide-störreav nya

ringar de beslutade, föregås där företrädare för landetsav av en process
kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter samråder hur de nationellaom
miljömålen skall formuleras. dettaI arbete bör andra såsom miljörörelsenparter,

713-0212
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arbetaEtt sätt att

Agenda 21västsvensk

viktigavaritlänsstyrelserförmiljöanalyserna har mångaregionalaDe
harmiljömålen.nationella Dedekonkretiseramedi arbetetdokument att

förunderlaggivit bättreochsektorsansvarförutsättning för ökatvarit etten
åtgärder.enskildaoch beslutmiljöarbeteförebyggande om

kopp-från miljöanalysenerfarenheternaharoch Bohus länGöteborgsl
frånhandlingsplanenförverkligaregionaltarbetemed pålats attettsamman

kretsloppsprincipen,Agenda 21 ochJaneiroRio deFN-konferensen i --
GöteborgsRegionenBohuslandstinget,medsamverkaninitierat bredoch en

leder arbetet, ävenochsamordnarLänsstyrelsenStad.Göteborgsoch som
olikamedi länet liksomövriga kommunersamverkan medinnehåller

m.fl..avfallshanteringenergi,sektorer transport,
i1994 resulteraunderArbetet skall

konkretiserats påochformuleratsmiljön harförnationella målendeatt-
nivå,och lokalregional

belastningsförhållandenochutsläpps-miljötillståndet,analysatt aven-
uppfyllts,harmåleni vilken månfastställtgenomförts ochskall ha

kvantifierats,defmierats ochåtgärdsbehov haratt-
formu-Västsverigei ochmiljövårdsarbetet länetföråtgärdsprogramatt-

och sektorerområdenlokalaregionen,miljöstrategier föri formleras av
Agenda 21.västsvenskeller en-

hushållning medmångfald,biologiskhälsa,redovisas förskallMiljömål
ochförnybaraflödandeskiljer påanalysendär resurser,naturresurser

för luft,begränsningsmålochutsläpps- vatten,ändliga resurser, samt som
isituationenskallmiljötillstândetBeskrivningenoch buller. tamark uppav

aktiviteter.ochmiljöstörande ämnenden påverkasoch hurregionen genom
kartor,tabeller ochredovisas iskalldeltillSammanställningen, storsom

i naturlandskapet.ochfyrasituationen iomfatta tätorterkommer att
fram tillledermiljöanalysenregionalaåtgärdsförslag den.De som

regionenföranvändas bådeskall21,Agendasammanfattas i somsomen
olika sektorer.ochför kommunernaunderlagochhelhet som
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huvudområdenFyra i åtgärdsprogrammet planerade miljöanpassatär
miljöanpassadtransportsystem, energiförsörjning, produktflöden samt

hälsa och säkerhet.
Alla kommuner i regionen deltar, i olika utsträckning, i dialogen och i

aktivt arbete med projektet. Tjänstemän från miljö-ett och hälso-mer
skyddsförvaltningar och planeringsavdelningar liksom politiker medverkar.

och näringslivet, också tillfälle delta.attges
miljömålenNär sedan antagits bör de genomföras i dialog och samverkan på

regional nivå mellan bland andra kommuner och länssstyrelser. fasDenna måste
innebära mycket aktiv samverkan mellan kommuner och länsstyrelser, dären
kommunerna sina tolkningar hur nationella miljömål kan komma tillger av

iuttryck respektive kommun. innebärDetta både förankring målen och etten av
formaliserat klargörande från kommunerna i vilken omfattning de kanav
genomföras.

Under bör också klargöra olikahur insatser skall följasprocessen man upp
och utvärderas. börDetta kunna ske fortlöpande, och innefatta kommunikationen
där åtgärder visar sig framgångsrika och kostnadseffektiva lyfts fram.som vara

Det angelägetär uppföljningen genomförs det lokalaså perspektivetatt att
kommer fram. Genom detta finns grunden för liknandepå detsätt näratt som
gäller översiktsplaneringen synsättbringa olika nivåers i samklang med varandra.

Den modell skisseras skulle den skulle omfatta flertalet miljömålsom om-
och införas samtidigt i hela landet innebära mycket omfattande uppgifter för-
såväl kommuner statliga Vi föreslår i stället uppläggning i enlighetsom organ. en
med Strategi för regional miljö, och regeringen verkar för arbetsmodellenatt att

praktiskt och successivt införs. Boverket, Naturvårdsverket och andraprovas
berörda centrala myndigheter bör i uppdrag stödja detta utvecklingsarbete.att

föreslårVi också frågor hur länsstyrelser och kommuner kanatt ökadom ges
befogenhet fördela prioriteraoch insatser föratt målenuppnå obe-attresurser
roende sektorsgränser vidareutreds ochav provas.

8.2 Forskning och utveckling

Forskning och utveckling betydelsefulltär medel för skapa kunskap,ett att ny
ñnna orsaker till problem, dem i teoretiskasätta förklaringsmodeller samt
förmedla kunskaper behövs för lösa aktuella problem.attsom

Det lokala miljöarbetet, inne i period stark förändring,är iärsom storten av
behov stöd forskning och utveckling. På forsknings-sätt är ochav genom samma



1993 19SOU196 miljöarbeteStöd till kommunernas

praktik dettill denanknytningutvecklingsverksamhet i behov närmare somav en
miljöarbetet innebär.lokala

Sektorsforskning8.2. l

varjeprincipgrundläggandeforskningspolitikens ärför den svenska attEn
följafinansiera,initiera,formulera,för bedöma,harsamhällssektor attansvaret

forsknings-1987sektorn. årsinom den Iforskningoch utvärdera egnaupp
egentliga sektors-iskall denmiljöhänsynproposition krävdespolitiska tasatt

näringar,areellaenergiförsörj ning,forskningen avseende bland transporter,annat
detviktig ochprincipsamhällsbyggnad. Denna ärindustriell utveckling och

värdefullt.avseendeniforskningsarbete utförs mångaärsom
detforskning ochdennamellankontakternaemellertid svaghetDet är atten

tekniska områdenfrämst ärinomundantagmiljöarbetet medlokala några --
praktisktför deoftadet svårtinnebärkontakter ärfåtaliga. Bristen på att

forskningsresultatde ärkunskaperinformation ochfåverksamma att somom
medför bristenforskningen påmiljöarbetet. Förkommunalatillämpliga inom det

dagligai detfrån problem möteralltför liteden utgårkontakter att som man
därförsaknasmiljörelevansochsamhällsrelevansBedömningmiljöarbetet. avav

ofta.

forskningtvärsektoriell8.2.2 Behovet av

oftaproblem kräverbegränsningar.sina NyaSektorsforskningen har nya
traditionelladesigsträckersamverkan överochsamverkanspartner som

miljöforskning SOULångsiktigutredningenframhålls iSomsektorsgränserna.
samordnattill ståndviktig för fåforskningtvärsektoriell199268 ettattär en

Eftersomutveckling.långsiktigt hållbarstyrning samhälletför mot enprogram av
utveckling detnyckelroll i sådan ärutredningen harenligtkommunerna enen

miljövårds-uppmärksamhet ibetydligtnivån fårlokala störreangeläget denatt
närvarande har.förforskningen vad denän

för underprojektgruppervid behovtillsättsNaturvårdsverket attInom en
utvaldaforskning inomföljainitiera ochvanligtvis fyratid, år,begränsad upp

projektgrupperforskningsnämnden. Dessaföreslåsefterområden avsomprogram
föroch avnämarna.forskaresammmansätts representanterav

projektgrupp medtillsätterNaturvårdsverketföreslårUtredningen att en
förarbetegällerforskning kommunernasfinansierauppgift initiera ochatt som

forsknings-samhällsutveckling ochlångsiktigt hållbargod livsmiljö och attenen



197miljöarbetetill199319 Stöd kommunernasSOU

för detta.i uppgift läggafårnämnden ettatt programupp
stödja viaangelägnabetänkandetibehandlas är ettattområdenFlera som
strategier förmiljömål ochforskningblandgällersådant Det annat omprogram.

utvärderinguppföljning ochmetoder förnivå,kommunalimplementeringen
miljöräkenskaper.miljörevision ochblandmiljöarbetekommunalt annatgenomav

förstrategierbeteenden ochattityder och attallmänhetensForskning omom
område. Förangelägetlevnadsvanor ut-miljöanpassade ärstödja ett annat

ñnnshälsoskyddslagarnamiljö- ochenligttillsynenkommunaladenvecklingen av
hälsoskydds-miljö- ochhurmetodik, liksomforskningbehovstort omett omav

tillbättreochsystematiserasskall kunnaerfarenhetskunskap tasinspektörernas

vara.
miljöarbetetlokalai detharde behovforskningenföra närmareFör att man

med ledamotutökasforskningsnämndNaturvårdsverketsviföreslår också enatt
hälsoskyddsarbete.miljö- ochkommunaltrepresenterarsom

forskningenfråninformationBehovet8.2.3 av

utvecklingochforskningfrånmiljöarbetetdet lokalainformation tillBehovet av
miljö- ochpraktikoch påforskningmellanKontakteribehandlatshar rapporten

kunskapsvård, Dalarnasochunskapsöverföringihälsoskyddsområdet publicerad K
intresseochbehovfinnsEnligt ett1990.Forskningsråd stortettrapporten av

verksamma.praktisktoch demforskare ärmellankunskapsutbyteförbättrat som
omfattandenärvarandeinformationsutbudet för ärocksåpåpekasI attrapporten

splittrat.och
lättillgängligbliskallforskningsinformationenföreslårRapporten att mer

tillämpningsperspektiv ochmedbearbetasdenbland ettattannat genom
långtInformationslösningar bör sålättillgängligtsammanfattas sätt.på ett som
Därförvidare till ärhänvisaföri ställetdirekta rapporter.möjligt attsvarge

föredra.fulltextdatabaser attt.ex.
aktivtspridasskallforskningsresultatföreslår attRapporten att genommer

förslår ocksåManpopulärversionerkunskapssammanställningar och ut.ges
arbetsgrupperkonferenser,praktikerforskare ochmellankontakter genom

seminarier etc.
laboratoriummiljömedicinskaStatensmiljömedicinska områdetdetPå ger

MILJÖMEDICIN medskriften1987miljömedicin sedanInstitutet för utnumera
uppskattad i kommunerna.blivitinriktning. hardenna Den

olikakunskapsutvecklingen inominformationöversiktligLättill gängli och omg
saknarhälsoskyddsförvaltningarnaMiljö- ochflera skäl.delområden behövs av

information från denträning i sökautbildning ochmedpersonali allmänhet att
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universitet ochbedrivs inomutvecklingsverksamhetforsknings- och som
kunskapsfält.därtill mycket brettMiljö- hålsoskyddet täckerhögskolor. och ett

sig jour meddaglig verksamhet hållaomöjligt vid sidan åDet är att av en
hänvisad till delskallinom områdeutvecklingen detta att ta avman varaom

forskningsrapporter.traditionella
förstärkamyndigheter börandra centralaNaturvårdsverket ochVi attanser

aktuellaforskningsresultati sin förmedlingperspektivetdet lokala genomav
också i sina kontakterinformation. Verken börsymposierÖversikter, och annan

förlättillgängliga formerskaparverka för dessauniversitet och högskolormed att
för kommunernasrelevantaforskning områdeninformation på ärsomom

miljöarbete.
LivsmedelsverketKemikalieinspektionen, Socialstyrelsen,Naturvårdsverket,

områdenkunskapsöversikter inom relevantabör regelbundetoch Boverket utge
utgångspunkt för sådanalämplighälsoskyddsarbetet.för lokala miljö- och Endet

finnsVi också detregeringens miljömål.kunskapsöversikter är ett stortattanser
21 frånimplementeringen Agendaförfrån myndigheterstöd centralabehov avav

delar detkommuner och demiljö utveckling i landetskonferens ochFNs avom
bli möjligtför det skallutvecklasmiljöarbetet behöverkommunala attattsom

intentionerna i denna.tillleva upp
inom vilkaredacentrala myndigheterna pånödvändigt deocksåDet är taratt

förkunskapsöversikter. dettaFormerbehov sådanaområden lokalt har avman
inomsamrådsorgancentraltförslag inrättandeskapaskan vårt ettavomgenom

bedriver tillsyn. Dettahälsoskyddsnämndenmiljö- ocholika områden därde
tillmöjlighet årvarje kommun har gångförslag innebär rapporteraattatt peren

harmyndigheternafrån de centralavilka insatserföreslagnadet organet manom
behov av.

kompetensutveckling hos8.2.4 Behovet av

hälsoskyddspersonalenmiljö- och

kunskapslägetdet aktuellainformationKunskapsöversikter god allmän omger en
lokalt.bedriva versamhetenförvärdefull hainom område och är attattett

samband med hand-enhetligt, iemellertid inte ochBehovet kunskaper ärav
speciñkt.mycketinformationkan behovetläggning enskilda ärenden varaavav

hälsoskyddsinspektörermiljö- ochForskningsinformation ochEnligt rapporten
miljö- ochinte hurdet primäraforskningsrådTyden, Dalarnas ärThomas

från forskarvärlden,informeras resultathälsoskyddsinspektörer skall utanom
sig resultat fråninformeramiljö- hälsoskyddsinspektörer skallhur och omsnarare

informerainformerasförskjutas frånforskningen. Tyngdpunkten bör mot attatt
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mellanlänkar m.fl.informationutbuddetbör docksig. Det poängteras att somav
viktigutbildningarkunskapsöversikter,framförallt äri formför m.m.avansvarar

framledes.och behövs även
sökeroch hurhar kunskaperlokaltställer krav påDetta att manom varman

frågeställningardefinierarproblemområden,information, ringar invetenskaplig
vetenskaplig kunskap.sökaanvändas förkanvilka vägar attsamt somom

förhållandentill ståndfå ärdärför påbörKommunerna attsatsa sommer
kunskapssökande blirsådantutvecklingsarbete, därför ettettgynnsamma

och viljaha förmågaanställdaockså krav denaturligt inslag. ställer påDetta att
arbetssätt.själva ändraatt

dessadenkompletteras såinspektörsutbildningen börVi attatt geranser
kunskaper.

myndighetercentraladialog medBehovet8.2.5 av

för samhälletsgrundende sektorgränser utgörMiljöforskningen skär somgenom
ñnns mellan detraditionelltdeorganisation liksom gränser somgenom

diciplinerna.vetenskapliga
dialog mellanetablerasinnebär detförändringar vi föreslår måsteDe att en

ioch kommunernacentrala myndigheter ävenoch andraNaturvårdsverket
nivå finnaskommunalSamtidigt detutvecklingsfrågor. påmåsteforsknings- och

Förutsättningarförutsättningar.villkor ochforskningenskunskapstörre om
betydligt aktiv rollspelalokalt skall kunnadärigenom förskapas att merenman

forskningsresultatoch tolka defölja, bedömadet gällerför närvarandeän när att
miljöområdet.fram inomkommersom

iblandforskningsanknytning bör beaktasbättrebehovDetta annatav
hälsoskyddsinspektörer.utbildningen miljö- ochav

värderabehovuppfattningutredningensfinns enligt attDet ett stort av
sådannärvarandeforskning bedrivs. görsden Förmiljörelevansen ensomav

förNaturvårdsverket harbeviljas stöd.projektbedömning innan attansvaretett
verketforskningsbidrag. Viansökningarmiljörelevansenbedöma attanseromav

i arbete.lokala nivån detta Ettmed denutvidga sitt samarbeteolika börpå sätt
formuleravetenskapligaingå i dendet börhuvudskäl till detta är attatt processen
kontaktenallmänhet har dennivå ilokal närafrågeställningar. påDet ärrätt man

problemen.och praktiskamed de aktuella
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utvecklingsarbete8.2.6 Behovet av

inteutvecklingsarbeteomfattandemiljöarbetetdet lokala ägerInom ett rum som
vanligtvisingå i vadkanvetenskapliga anknytningen det sägashar den att man

vetenskaplig anknytningMedforskning och utveckling.med att manavsesmenar
tillresultatenteoribildningen och relaterarvetenskapligatill denanknyter

skiljaövrigt det påförklaringsmodeller. kan svårtbestämda I ettattvara
forskning.utvecklingsarbete ochutrednings- ochsystematiskt högtståendeoch

vittomfattardagsaktuella problem.riktas lösa DetUtvecklingsarbetet mot att
sjukahusproblematiken,exempelvis åtgärderskilda områden, mot sam-som

för avlopps-inköpspolitik alternativ lösaochverkansformer för miljöanpassad att
spridd bebyggeslse.avfallshanteringen inomoch

i landets kommunerforskningsarbeterelativt begränsatMedan det pågår ett
utredningenomfattande, ochtotaltutvecklingsarbete detta slagså är settav

det.finnas behovfortsättningsvis kommerbedömer det även ett stortattatt av
i landetsde totala insatsernafåemellertid svårtDet är att ett grepp om

Flera kommunerdåligt samordnat.arbetetproblemkommuner. Ett är äratt
finns områdensamtidigt detutvecklingsarbete,bedriver därför likartat somsom

behov. detfinns Attutvecklingarbete detblir föremål förinte stortatt etttrots
samladehushållning med deinnebär dåligegentlig samordninginte sker någon

ellerdet dock byggtsflera områden hartill buds. Inomstår upp merresurser som
utvecklingsverksamhetbedriva sådannätverk förmindre formella gemensamtatt

olika kommuner.förvaltningar eller mellankommunalamellan olika
samverkansformeroch relativt lösafasta deangeläget på mångaDet är att ta

hushålla med devidare. Därmed kanfram och utveckla dessavuxit att mansom
utvecklingsarbetetkommunalatillgängliga, det samladefinns så attresurser som
finns möjligheterdetmöjligt. också angelägetutbyte Det ärså attstort somger

ekonomiskt stödja sådant arbete.ettatt
spridas.resultatenutvärderas ochUtvecklingsarbetet behöver också

kulturutvecklingsarbete byggersystematiskt påGenom att satsa enman uppmer
litteratur och metodersökamöjligheter formulera problem,de anställdasdär att

förbättreHärigenom kommunerna änökar. kan på sättför lösa problem ettatt
utvecklingsarbetefrån forsknings- ochsig dettillgodogöra resultatnärvarande

bedrivs.som
frånresultatenkommunicerafastare former förVi därför ettattattanser

behöver byggasi landetutvecklingsarbete mellan kommunernasådant upp.
Naturvårdsverket.liggaspridninglandsomfattande måste påförAnsvaret en

för fåsamverkarutvecklingsarbetet kommunerförutsättning för ärEn attatt
finnasmeningenligt utredningensfinansiering. Samtidigt bör dettill stånd en

anslagit 4,4utvecklingsarbetet. Regeringen harformer för statligt stöd till
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miljoner kronor för stimulera kommuner utveckla kretsloppsttänkande iatt att
planeringen spridaoch information detta. Enligt utredningens mening börom
regeringen motsvarandepå ställa medel till förfogandesätt för lokaltannat
utvecklingsarbete miljöområdet.på Grunden bör tillstöd lämnasattvara
utvecklingsarbete fleraeller kommuner för, ochgemensamt tar attsom en ansvar
stöd till cirka halvautgår kostnaden.

möjlighet vi vill pekaEn de medel forsknings-på Naturvårsverketsär att som
fördelarnämnd till forskning och utveckling i utsträckning används förstörre att

stödja lokalt utvecklingsarbete. närvarandeFör anslås drygt 120 mkr till
forskningsnämnden.

bör också viktig uppgiftDet för de myndigheternacentrala ochvara en
länsstyrelsen i sin följaroll och utvärdera det lokala utvecklingsarbeteatt nya upp

bedrivs.som

8.2.7 Forskning metodik i tillsynsarbetetom

denharDet utvecklats olika traditioner och arbetsmetoder i tillsyn den lokalasom
miljö- och hälsoskyddsmyndigheten kritisk diskussion metoderutövar. En om

verksamheteneffektiviteten i olika bedriva saknas emellertid isättsamt att stort
Vid de anläggningar har kontrollprogram och där tillsyn enligtutövassett. som

miljöskyddslagen kontrollerar kontrollprogrammet följs. livsmedels-Påattman
området snarlikt under uppbyggnad.är andra fall bedrivs vanligenIett system

eller mindre detaljerad tillsyn, där verksamheten kontrolleras moten mer
bakgrund gällande bestämmelser, Allmänna rådav o.s.v.

framgårSom kapitel 7 det finns behov förnyelse ochattav anser av
utveckling det lokala tillsynsarbetet. tillsynen fleraI kan arbetssätt förutomav

inspektionsverksamhet ingågängse Bland dessa kan förverkanämnas att en
miljöanpassad verksamhet bland företagen branschträffar och lokalat.ex.genom
tillsynsråd och samarbete med företag, i Kemikaliesvepet.genom som

finnsDet behov klarlägga hur framgångsrika olika planerasättstort att attav
och genomföra tillsynen En utbyggd driftkontroll inom företagen lederär. också
till andra krav offentligapå den tillsynen. Dessa bör klarlåggas.närmare Det är
också viktigt det sker utveckling metoder för bättre denatt atten av anpassa
lokala tillsynen varje enskilt objekt till behovet.av

manIdag tillämpas i fall fortlöpande inspektionsverksamhetmånga där ien
förväg bestämt vissa företag skall inspekteras med bestämda intervall. andraIatt
fall väljer slumpmässigt antal företag för inspektion. Ytterligareut ettman en
metod inom för olikaär projekt igenomgå antal företagatt ochstörreettramen

Ävenutföra inspektioner i visst avseende. grunderna för provtagning ochett
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analys skiftar. vissa fallI slumpmässigt, i andra falltas med utgångspunktprov
från olika strategier, basis erfarenheterpåt.ex. brister vanligtvisav om var upp-
träder.

Tyvärr saknas vetenskapliga kunskaper hur effektiva olika metoder attom
bedriva tillsyn Någon forskningär. bedrivs inte inom området. Detta degör att
kunskaper och erfarenheter landets miljö- och hälsoskyddsinspektörer vinnersom

sin dagliga verksamhet inte blir föremål för insamling, sammanställning,genom
analys, och prövning etablerade teorier liksom kritiskmot granskning detpå sätt

vetenskaplig innebär. innebärDet också de spridnings-som en process att
mekanismer den vetenskapliga innebär saknas. Dettasom görprocessen att
tillsynen inte bedrivs bakgrund den samlade kompetensmot finns inomav som
yrket.

Inspektören ha två roller, kontrollerande och rådgivande. Attanses en en
olika uppfattningar rollerna finns framgår bland den undersökningannatom av
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet gjort på utredningens
uppdrag.

förenaAtt inspektörens två roller kan intesvårt. Det lättär kräva åt-attvara
gärder lösning själv föreslagit inte fungerar. Samtidigt besitter oftaom en man
inspektörerna kunskaper lämpliga tekniska lösningar värde förärom stortsom av
den ansvarig förär den verksamhet inspekteras.som som

Undersökningar visar miljö-många och hälsoskyddsinspektöreratt upplever
den kontrollerande funktionen problematisk och konfliktfylld. Densom
rådgivande rollen betydligtär lättare fullgöra.att

Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas arbete kommer i framtidenäven in-att
de två roller beskrivits. Detta ställer speciella krav inspektörerna.pårymma som

Avsaknaden forskningsverksamhet ocksågör de centrala myndig-av atten
heternas krav insatserpå och föreställningar vad tillsyn varierar och oftaärom
saknar den grund i verkligheten behövs. Inte heller deras föreskrifter,som
Allmänna råd leder till nödvändig professionalisering den lokalam.m. en av
tillsynsverksamheten.

I fallnågot har tagit det behov stöd miljö- och hälso-man upp av som
skyddsinspektörer har i samband med konflikter uppkommit elleratt att
inspektörerna andra skäl fått behov sådant stöd. Området emellertidärav av

Ävenhittills i förbisett. i dettastort avseendesett djupareär kunskapen om
inspektionsverksamheten värdefull.

En rad olika aspekter tillsynsverksamhetenspå bedrivande bör alltså bli
föremål för forskning och kunskapsutveckling tekniska, juridiska, beteende--
vetenskapliga, liksom effektiviteten i olika metoder. Vi sådanom attanser
forskning i första hand bör bedrivas i anslutning till grundutbildningen miljö-av
och hälsoskyddsinspektörer.
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yttrandeSärskilt

Gavelin,Fladvad, Petersakkunniga Larsav
och Kia RegnérHäggrothSören

föreslår utredarenkommunernahälsoskyddstillsynenMiljö- och iavsnitt 9I en
mellan länsstyrelsernaenligt miljöskyddslagentillsynsansvaretstrikt fördelning av

överlåtaför länsstyrelsenmöjlighetenföreslåsVidare attoch kommunerna. att
bort.till kommunernatillsynsansvaret tas

ellerarbetar medflestade allrautredningen kunnat konstateraEftersom att som
tilltillsynsansvaretöverföringtill denpositivamiljötillsynenberörs är avav

framtida miljötill-denbörunder degenomförts årenkommunerna senastesom
lokal nivå.bedrivassjälvfallet påsynen

miljötillsynenhartillsynsansvaretövertagandetkommunaladetGenom av
inomresursförstärkningarockså lett tillUtvecklingen harmarkant.förbättrats

för-medförti sin har mångahälsoskyddsförvaltningarna. Detochmiljö- atttur
fortsattbetydligt förbättrad miljökompetens. Ett över-haridagvaltningar en

i fortsattnaturligt ledtillsynsobjektkvalificerade ärtagande även ett enmeraav
komptensutveckling i kommunerna.ochresurs-

förpolitiskavanligentill och medborgarnaobjektenNärheten är argument ett
tillräckligmedProblemÖvertagande miljötillsynen.kommunaltfortsatt av

tjänsteutbyte mellantillförbättrade möjligheterfackkompetens kan lösas genom
samverkan.mellankommunalförordnade formerellerkommuner

anläggningarför fåtalför fram kan detdet utredaren ettAv andra skäl än
länsstyrelsenpraktisktframtidenimiljöpåverkanmed särskilt även attstor vara

begärkommunmöjlighet för den såDock med atttillsynsansvaret. tahar som
iviktigt leddelegeringMöjligheten till ärtillsynsansvaret. ettöver ansvarav

enligtmöjligt och lederberörsdenbeslutsträvandena fatta så näraatt somsom
dendetansvarsfördelning. såSnarare ärotydligaretill attmening i sig intevår en

tillsynsarbetetpraktiska påöverföra detföreslår,möjlighet, utredaren attsom
till oklarheterledakanformellahar detdenhuvudman än ansvaret omsomannan

roller.parternas
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Sammanfattningsvis vianser
kommunerna ska ha för miljötillsynenatt ansvaret
länsstyrelserna tillsynenkan ha för fåtal verksamheter medatt ettansvar av
särskilt stormiljöpáverkan för miljöfarligoch verksamhet utövassom av
försvarsmakten samt
länsstyrelserna efter framställan från kommunen överlåta förskaatt ansvaret
tillsyn verksamhet med särskilt miljöpåverkan.storav
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yttrandeSärskilt

FalleniusUllasakkunnigav

samrådsorganInrättande ettav

inrättasskallsamrådsorganföreslagitbetänkandesitt att etthar iUtredningen
miljö-områdeninom deharcentralt ansvaret sommyndigheterdemellan som

Utredningenför.tillsynsansvaretlokaladetharhälsoskyddsnämndernaoch
Naturvårdsverket.tilladministrativt knytssamrådsorganetföreslår att

blanduppgift ärtillsynsråd annatinrättatnyligenNaturvårdsverket har ett vars
medutveckla arbetetochtillsynsmyndigheterolikamellansamordningenökaatt
medochbemärkelsei vidansvarsområdeNaturvårdsverketsinomprioriteringar

Arbetarskydds-ochKemikalieinspektioneninomskerarbetedetbeaktande somav
styrelsen.

förlösningoptimalsamrådsorganföreslagetuppfattningmin ärEnligt en
miljö- ochhelainomkoordineringinbördesochåtgärderkrav påsamordnaatt

inomfallerfrågordehärtillSkälet ärområde.hälsoskyddsnämndens att som
frånväsensskildahelthälsoskydd ärstrålskydd ochdjurskydd,livsmedelsområdet,

naturskydd.ochmiljöskyddarbetsområdena yttre
tillvidgasarbetsuppgifter kunnatillsynsområdetsuppfattning börEnligt min

bli denhärigenomtillsynsfrågor och typfrågor än avomfatta andraatt
kemikali-miljöskydd,arbetsområdenainomefterfrågas yttresamrådsorgan som

frågor.likartadeochnaturskyddsfrågorefrågor,
iarbetsområdenväsensskildaheltsamordningenövrigadenVad avavser

sinsemellan börförstår,vitt jag ävenoch såovanstående äventillförhållande
delartillämpligaisamverkarbehovvidverkencentraladeskedetta attgenom

Naturvårdsverket.ochBoverketexempelvismellanskervadmedi likhet som
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Särskilt yttrande

sakkunnig Kia Regnérav

Utredningen har genomförts kort tidpå och under period snabbaen av
förändringar i samhället. Utredningens därförunderlag till viss ofullstän-delär
digt. Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundets enkät från 1992,hösten visar

och organisationsförändringarna omfattande vadär änatt resurs- mer som
framgår utredningen.av

Utredningen har fokuserats tillsyn enligt miljöskyddslagenpå och lagen om
kemiska produkter vilket har begränsat beskrivningen och analysen detav
omfattande verksamhetsområde miljö- och hälsoskyddet utgör.som

Utredningen har delvis koncentrerats det trender ochpå harärsom nya
därmed inte tillräckligt tydligt lyft fram det och kommerär attsom vara
nödvändig basverksamhet bland inom hälsoskyddet.annat

Det konstateras nedskärningar i dag drabbar miljö- och hälsoskyd-att samma
det övrig kommunal verksamhet inga minskningar kommunernastrots attsom av

inom verksamhetsområdet skett. konstateras också kommunernaDet attansvar
inte får minska sina åtaganden till för miljöskydd och hälsa och verksamhetenatt

ökar.snarare
denna verksamhetI kan de effektiviserings- och rationaliseringsinsatsertyp av
naturligtvis inte besparingarnågra särskiltgörs storasom ge som resurserna

redan tidigare oftast varit mycket begränsade och verksamheten fortfarande är
Ävenunder uppbyggnad. förändringar och arbetsförutsättningarsmå av resurser

kan därför innebära skillnaderavgörande i möjligheterna arbeta förebyggandeatt
och effektivt.

Mot denna bakgrund borde utredaren ha uttalat resurstilldelningen för miljö-att
och hälsoskyddsarbetet baserasmåste kunskap och analyserpå om noggranna av

verksamhetens behov och kommunens och med långsiktigt hållbar ut-ansvar en
veckling mål.som

utredningenI konstateras i sin granskning PajalaJO kommuns beslutatt av
inte för livsmedelstillsynen ñnnasavsätta uttalat det bör möjlighetatt attresurser
ingripa kommun åsidosätter sina skyldigheter enligt lag. Detatt mot en som

konstateras sådan möjlighet ingripanågon inte har införts. stället harännu Iatt att
tjänstemannaansvaret enligt brottsbalken förstärkts tjänstemanoch enskild kanen
bli skyldig till underlåtenhet beroende bristandepå resurser.
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arbete.följa kommunernaslänsstyrelsensbetonarUtredaren att uppansvar
medbehandlatsborde hadock inte tillräckligt. FråganDetta är noggrannare

tjänstemannaansvaret.Pajala-ärendet och det utökadeiutgångspunkt
för miljö-medföra för konsekvenserkommunallagen skullevadFrågorna om

tillfri leddeorganisationen släpptes heltkommunalahälsoskyddet denoch attnär
fåttborde således haOrganisationsfrågorna störreKLIV-utredningen tillsattes. ett

de kommunerfrån flertaletSärskilt då erfarenheternai utredningen.utrymme av
miljö- ochnegativa vad gällerorganisationsförändringar ärdär ägt rum

resursminskningar kansig och pågåendeförutsättningar hävdahälsoskyddets att
situationen ytterligare.försvåra

verksamheterdriftfall då båderelativt grundligt in deUtredningen pågår av
blidet kanförvaltning och konstaterarinomtillsynsansvar liggeroch attsamma

drifteftersträvapolitisktuttalar detproblem. Utredaren attär attettatt ansvar
politisktförvaltning. bordeDetinte ligger inomoch tillsyn ett ansvarvarasamma

inte sker.tillse såatt att
och bevarande-exploateringsintressenmellanlojalitetskonflikterochIntresse-
förbigås helt iproblemställningockså uppmärksammas. Dennaintressen måste

utredningen.
viktigamycketkonstaterasopartiskhet och kompetensRättssäkerhet, vara

hälsoskyddsarbete.miljö- ochbedriva braförutsättningar för kunna ettatt
lojalitets-ochintresse-organisationen sådannaturligtvisbörDå attvara

myndighetsarbetetioch integritetenutvecklaskonflikter minimeras, kompetensen
ocholika rollerskall tydliggöraorganisationsmodellbehöver ifrågasättas.inte En
tillpropositionenorganisationen och utåt. Iinom inombåde kommunen,ansvar

kompetensen,för stärkakommunenframhålls ocksåkommunallagen attatt
funktionema hållsolikatill denämndorganisation, har möjlighet att attoavsett se

tjänstemannanivån.åtskildaklart på
ochhälsoskyddsfrågoma inteviktigt miljö- och gömsmycketDet är att

tilllyftas framskalltjänstemannaorganisationen dessa öppeniavgörs utannere
också i utred-påverkansmöjligheter konstaterasAllmänhetens insyn ochdebatt.

viktiga demokratifrågor.mycketningen vara
hälsoskydds-miljö- ochi flesta fallockså det deutredningen klarläggs ärI att

drivitoch sin kompetenssitt arbetenämnderna och deras personal genomsom
hålla ihop ochangelägetoch detfram miljö- och hälsoskyddbra är attattett

besitter i kommunenshälsoskyddetmiljö- ochanvända kompetensden som
förbättrade arbets-inriktasEffektiviseringsarbetet bör påsamlade miljöarbete.

särskiltverksamhetsområdetsamarbete inom helamodeller och brettett som
horisontellvertikal nationell ochmiljö- hälsoskyddet ingår i bådeoch enen

organisation.lokal
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Dessa konstateranden rimligen fullföljtsborde ha med förord för denett
traditionella och väl beprövade organisationen, fristående nämnd meden en egen
kompetent förvaltning, ändamålsenlig och tydlig organisationsmodellsom en
vilken minimerar intresse- och lojalitetskonflikter inom organisationen och som

miljö- och hälsoskyddsarbetet och debatt.öppengagnar en
förutsättning förEn kunna bedriva effektivt miljö-lokalt och hälso-att ett

skyddsarbete centrala myndigheter inom området samordnar sina insatserär att
och enhetliga signaler till kommunerna. Utredarens förslag inrättandeger om av

centralt forum för varit kraftfullaresamråd borde ha krav riktatett ett mot
centrala myndigheter åstadkomma nödvändig samordning och etableraatt att ett
fungerande och fortlöpande erfarenhetsutbyte kommunernamed exempelvis i
from Miljö- och hälsoskyddsråd.ettav

Synpunkter utredningens förslagpå miljöskyddstillsynenvad framgåravser
särskilt yttrande med Fladvad, Gavelin och Häggroth.gemensamtav
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Utredningens direktiv
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Kommittédirektiv
E

§51

Dir. 199120

livsmiljögodförKommunernas arbete en

Dir. 199121

1991-03-21regeringsszimmztntråideBeslut vid

amfört.Dahl.statsradetiniljödepartcntentet.Chefen för

Mitt förslag

hur kommunerbelysaförutredare tillkallassärskildföreslar attJag att en
Övrigt skallmiljöfragor imedarbetetillsynsuppgifter och kommunernasnas

förstärkas.

Bakgrund

miljön. Miljö-förbättramedi arbetetviktig rollharKommunerna atten
miljöområdet har ökattillsynsuppgifterhälsoskyddsnämndernasoch un-

för samhällsbyg-övergripandeder de aren. Kommunernas ansvarsenaste
viktiga uppgifternämnder harkommunalaandrainnebargandet ävenatt
medhushållningl987l2Genom lagenmiljöomradet. naturresurserom

1987110 har kommu-och bygglagenoch plan-naturresurslagen.nLm..
ochi bebyggelseupprätthålla kvalitet när-författ ökat attett ansvarnerna

verk-Kommunernasmed landetsför hushallzimiljö och naturresurser.att
trafikplaneringenergiförsörjning,zivfzillshantering. samtrörandesamhet

miljösituatio-grad den lokalai högpaverkar ocksa;ivloppsfrångorochvatlen-
i kommunernamiljöarbetetförebyggandedetförsamladeDet ansvaretnen.
propositionenkommunfullmâiktige. lochkommunstyrelsenvilar pa

specialregleradede s.k.föreslåiskommunallag17199091 l att paom ny
nämndervilkabestämmaökad frihetomradenzn skall kommunerna attenges

riksdagens beslutenligtuppgifterdefullgöraskall finnas för att somsom
aligger kommunerna.

iframhallsvilket ocksadock inte.innebarorganisatorisk frihetökad[in
och andra reglerföreskrifterstatligamal ellernationellapropositionen. att

hurmilstekommunernaaliggeruppgifterfar asidosåittas. lc oavsettsom -
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kommunen väljer organisera sitt arbete bli utförda i enlighet med gäl-att -
lande författningar. Samtidigt det enligt propositionenär särskilt viktigt att
miljöhänsynen kommer så tidigt möjligt i all kommunal verksamhetsom
och planering. hantera miljöfrågorAtt integrerat med andra frägor i den
kommunala verksamheten kan i många fall fördel. Särskilt uppgiftenvara en

avvägningar igöra lokala miljöfrågor ochatt mellan skilda samhällsintressen
väl ägnadär skötas de politiskt ansvariga i kommunerna.att av organen
l propositionen har regeringen ocksä aviserat särskild utredareatt en

kommer tillkallas för hurgenomlysa miljöskyddsarbetet fungeraratt iatt
kommunerna påoch vilket det lokala miljöarbetetsätt kan förstärkas.

Det kommunala miljöarbetet

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder tidigare Iiälsovzirds--
nämnder har långsedan tid tillbaka tillsynsuppgifter enligt hälsoskydds-.-
livsmedels- och djurskyddslagstiftningen.

Genom ändringar i miljöskyddslzigen 1969387 år 1981 prop.
19808192. .loU 19808121. rskr. 273 infördes möjlighet för länsstyrelsen

åtagandeefter kommun överlåta hälsovärdsnämndcnatt utövaav en att
fortlöpande tillsyn enligt miljöskyddslzigen. Den januari1 1991 hade 67
kommuner helt eller delvis övertagit tillsynsansvaret fran berörda länsstyrel-
ser.

Miljö- och hälsoskyddsnämntlerna blev obligatoriska tillsynsittyndigheter
enligt miljöskyddslagen fr.o.m. den juli1 Kommunerna1989. fick härige-

förstärkt roll och ansvarsomräde i miljöskyddszirlsctet.nom ett egeten
frågal fördelningen tillsynsmyndigheternas raden anför-om av ansvarsom

des i propositionen 19878885 miljöpolitikeii inför 1990-talet att ut-om
gäilgspunkten för detta arbete skall de miljöeffekter förbundnaärvara som
med den miljöfarliga verksamheten. I den miljöskydtlsförortlningeiinya
1989364 tillfördes miljö- och hälsoskyddsnämnderna tillsynsansvaret för
bl.a. antal verksamheter för vilka länsstyrelserna haft tidi-ett stort ansvaret

Enligt uppgift har kommunerna sedan den julil 1989 inrättat 11111gare. ca
tjänster inom miljö- och hälsoskytltlsförvaltningarna.nya

Någon samlad kartläggning vad 1989 ändringar i miIjöskytltlslzigenav ars
har inneburit för det lokala miljöskytldszirbctet har naturliga skill ännuav
inte skett.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ocksa lokal tillsynsmyndighetär enligt
Ävenkemikalielztgstiftningcn. inom detta omrade den lokala verksamhe-är

under uppbyggnad inte minst bakgrundten det decennielsmot senasteav
lagstiftning kemikalier. lillsynsmyntligheterna har befogenheterom stora
enligt lagen 1985426 kemiska produkter det gäller tvinganär t.e..om att
dem Iianterar kemiska produkter följa satdanaikrav ffirsiktigltels-attsom pa
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miljön. denna inneburitskydda halsa och Vad ordningtillsyftarmatt attsom
emellertid undersökts.lokal niva har inte närmarepa

renhallitingslztgenámdringat i l979z59ñ.Kommunerna fick somgenom
för ztvfztllsplztne-janauri övergripandegäller fr.o.m. den l l99l. ett ansvar

för närvarande tillsynenhälsoskyddsitåimitdernztringen. Miliö- och utövar
stödföreskrifter har meddelats medefterlevnaden lagen ochöver som avav

renhällningsförordningenoch dendenna. ienom lagändringen nya
för avfalls-möjlighet utvidga sitthar kommunerna fattl99tlz9x4 att ansvar

hanteringen högst väsentligt.
l94822 liksom beslut inrät-Täkttillsyiieit enligt llillllrVltrtlSlilgcll om

fråndispensoch ttaturvåtrdsomriide besluttande samtnaturreservat omav
god livs-I propositionen l99tl9l 290länsstyrelsen till kommunerna. om en

ske i fragadelegation till kommunerna skall kunnamiljö föreslas vidare att
arbetsföretztg inver-20 naturvartlslagen beträffandesantrad enligt s somom

kar pä naturmiljön.
hushäll-byggande. utforntniitg närmiljön ochNär det gäller fragor om av

har decentralisering ochmed ntark- ochning vattenresursernat ansvaren av
skett plan- och bygglagenbeslutsbcfogenheter fran till kommunstal genom

syftar till stärka kommunernasoch Decentraliseringettnaturresurslztgeit. att
och markaItviiitdttiitgenmöjlighet bebyggelseutvecklingen ettatt styra

har kommunala fatt Ökadntiljöriktigt ienom itaturresurslzigcit planersätt.
rad olikaför beslut enligt lagar.vikt underlag ensom

livsmiljö miljökonsekvensbeskriv-I propositionen god attom en anges
för bedömning lämpliga alternativ förningar bör kunna bra stödettge av

väsentligen päverkzu omgiv-lokalisering projekt och anläggningar somav
särskilt värdefulla omráitleit. Sadana beskrivningarningen beröreller som

tillbör tidigt skede planeringsprovsessen och bidra stärkaiupprättas attett av
miljöhänsynen i samhällets beslutsprocesser.

betonades vikten regionala bc-l miljöpolitiska propositionN88 ärs av
särskilda miljödelegzttioner regeringendömningztr ntiljtöatrlwetet. Dei sont

Erfarenheterna ochdärefter tillkallade har avlämnat sina slutrapporter. re-
enligt luetliätnnittg idelegationernas lvör regeringenssultaten arbete pro-av

fortsatta arbe-god livstniljö läggas till grund för detpositionen kunnaenom
regionalt och lokalt.tet

Uppdraget

miljölagstiftitingensmed hänsyn bade tillframstär ;utgeliigetDet som --
kontmunttllztg samlad utred-inriktning förslaget tilloch göraatten nu enny -

ntiljöpttlitikeit inneburitriksdagen fasllagtlzt har for kom-ning vad denav av
vilket det kommunala tillsyn och mil-vidkomtttande och sattpamunernas

jöarbetet i övrigt kan förstáirk;ts,
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kartlägga den konnnuiialau tillsy-lin uppgift for utredaren skall altara
deorganisation och inriktning hakgrud lm-kostnader. mot avnens resurser.

Utredarenmiljolagstilningen under deändringar skett i senaste aren.som
iroll tillsynsmyndighet lor-hör särskilt uppmärksamma kommunernas som

har Inlljtltinlfiltlcl. lll-ltallzntde till de Övriga uppgiltei kommunerna pasom
koinpetcnsutveckling dc ;instäilltlaredaren hör analysera behovet lor samtav

cllektiviseras.hur det kommunala tillsynsarhetet kan
bakgrund utredningenUtredarens hele skall ocksa naturmot omavai ses

dir. till dennavardsvcrkets uppgifter och organisation. I direktiven lWtl7
utredning vikten analysera ;msvarsfortlelningcn ochbetonas bl.a. att sam-av

detcentralt. regionalt och lokalt for iarbetet mellan de olika nivaeriia. att
den regionala organisationens åindzunailsenlighct.sammanhamgel pröva

utredaren utvärderaSom led i utredningsarbetet lvör kommunernasett
vid bemärkelse del delkirelvyggzintle hälso- och miljoverksaunhel i och ta av
regionala miljodelegationcrnaserfarenheter vunnits inom förderamensom

organisationslormeiarbete. Utredaren hor lyfta fram goda exempel ochpa
ti-andra atgärder möjliggör hälso- och miliofrzigoriiai beaktas ettatt pasom

miljondigt stadium vid beredningen heslut har konsekvenser forsomav
Sversiktsplaner och miljovzirdsprograim for olika kommunzilat verksam-t.ex.

hetsomraden. ärenden enligt plan- och lnrgglzigcn etc.

Iidsplan, arbetsformer man.

december redovisa sittUtredaren hör den 31 IWZ resultatetsenast av ar-
hete.

hör vidare gälla regeringens direktiv samtliga kommittéerFör arbetet till
;mgäetttle dir.och särskilda utredare utrcdningsförslagens inriktning
i utredningsverkszimheten dir. Wätâz-B.19845 och [Xi-aspekter

Hemställan

Med till vad jag har hemställer jag regeringen hc-hänvisning anfört attnu
miljödeparlentelttetmyndigzir chefen för

tillkalla särskild utredare omfattad kommitteförordningenatt en av-
1976 utredamed uppgift kommunernas miliiiarhete.l l9 att--

besluta sakkunniga. och biträdesekreterare ätatt experter. annat utre-om
daren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar nun.
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Förteckning underlagsmaterialav
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Rapporter, PM

Angelöw och individers miljöengagemang, samhällsveten-Bosse Kommunerna
skapliga institutionen. Högskolan Växjö, 1992.i

Erik Liljelund, 1992. miljö-Lars Statens Naturvârdsverk, Kommunal och
hälsoövervakning Förslag.-

Peringe Grennfelt, Johansson, Institutet för Luftvårds-Manne Vatten- och
forskning, 1992. lokala miljöförstöringarna inomDe utsläppens andel någraav
föroreningsomrâden.

Statskontoret 1992. Kihlberg, GunillaAnders Forsling, Soña Ericsson PM,
Länsstyrelsens roll, i det miljöarbetetsamlade avseende kontakterna med
kommunerna.

Statskontoret 1992. Gunilla Forsling EffekternaPM, hos kommunerna deav
olika för tillstånds- tillsynsavgifter.ochsystemen

Hjern,Benny Institutionen för implementationsforskning, universitet 1992.Umeå
PM, Svenskt paradigmskifte, lokalt miljöpolitiskt ledarskap och organisering av
samsyning.

Statskontoret 1992. Anders Kihlberg, Gunilla Forsling, PM,
Aspekter kommunernas miljöarbete.på

Sjöberg, Handelshögskolan, 1992. RiskinformationLennart Stockholm och
individers miljöengagemang.

Johan Ahlgren, under medverkan Lundqvist,Tore Engen Lennartav
Statsvetenskapliga institutionen, universitet 1992. Rollkonflikter,Göteborgs
kontakter, riskuppfattning.

Material från kommuner, länsstyrelser

Utredningen har haft tillgång till tidigare publicerat material från, muntligasamt
kontakter med

Naturvårdsverket, Boverket, Kemikalieinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen,
Industriförbundet,LRF, Kommunförbundet, Svenska och avloppsverks-Vatten-
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föreningen, Statistiska Centralbyrån, Svenska renhållningsföreningen flera.med

Statistik insamlad för utredningen

I samarbete med Statistiska Centralbyrån. tillEnkät samtliga miljö-
och hälsoskyddsnämnden Materialet publiceras

Statskontoret och IMU-Testologen 1992. PM, Kommunernas planering av
miljö- och hälsoskyddsarbete, redovisning telefonintervjuer miljö-medav

hälsoskyddschefer.och

Enstaka exemplar underlagsrapporten kan rekvireras från miljö- ochav
naturresursdepartementet, enhet
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Tätortsindelning
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telefonintervjuer medenkät ochutredningensfrånresultatredovisningenI av
olikaifall in kommunernavi i vissahälsoskyddschefer delarmiljö- och grupper.

indelning efteranvändKommunförbundetSvenskaföljerGrupperingen en av
Modellennäringsstruktur.tätortsgrad ochfolkmängd, läge,variablerföljande

beskriva miljö-förutarbetadspecifiktochsammanhangi olika är atttillämpas
hälsoskyddsverksamhet.och

mindretätortsgrad änmedkommunYtmässigtGlesbygdskommun; stor
kvadratkilometer.5 invånaremed mindre70 % och än per

och medtätortsgrad60 %mindremed änKommunLandsbygdskommun;
skogsbrukssektor.jord- ochstor

20 000mindretätortsgrad,% än80med änBruksort; Kommun mer
företag.dominerandeindustrisektor medinvånare, ettstoren

% och60-75mellantätortsgrad påmedKommunNormalkommun; enen
000 invånare.45mindrefolkmängd än

75 % medöverstigandetätortsgradmed samtstad;Mellanstor Kommun en
000.000 och 5025mellaninvånarantalett

medtätortsgrad än%75med änStörre stad; Kommun samt mermer
50 000 invånare.

till storstad.förortärFörortskommun; Kommun som
200 000 invånare.överstigerfolkmängdmedStorstad; Kommun somen
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Glesbygds- Landsbygd- Normalkommuner
kommun skommun

Arjeplog Aneby Alvesta Kalix Sotenäs
Arvidsjaur Borgholm Arboga Karlsborg Stenung-
Berg Båstad Arvika Kil sund
Bjurholm Dals-Ed Askersund Klippan Storfors
Bräcke Essunga Bengtsfors Kramfors Strömstad
Dorotea Färjelanda Bollnäs Kumla Säffle
Härjedalen Gotland Boxholm Kungsör Säter
Jokkmokk Grästorp Eda Laxå Sävsjö
Krokom Heby Eksjö Leksand Söder-
Ljusdal Herrljunga Emmaboda Lilla Edet köping
Lycksele Hörby Enköping Lindesberg Sölvesborg
Malå Kinda Falkenberg Ljungby Tibro
Norsjö Laholm Falköping Lysekil Tidaholm
Pajala Mellerud Filipstad Malung Tierp
Ragunda Munkedal Flen Mark Timrå
Sollefteå Mörbylånga Forshaga Markaryd Tjörn
Sorsele Nordanstig Gagnef Mora Tranemo

NordmalingStoruman Gnosjö Mullsjö Tranås
Strömsund Ockelbo Grums Mönsterås Ulricehamn
Torsby Orust Gullspång Norberg Uppvidinge
Vansbro Robertsfors Götene Norrtälje Vadstena
Vilhelmina Simrishamn Habo Nybro Vaggeryd
Vindeln Sjöbo Hagfors Nynäshamn Valder-
Ånge Sunne Hallsberg Orsa marsvik
Åre Svalöv Haparanda Osby Varberg
Åsele Svenljunga Hedemora Ovanåker Vetlanda
Älvdalen HjoTanum Rättvik Vimmerby
Överkalix Tingsryd Hudiksvall Sala Vingåker
Övertorneå Tomelilla Hultsfred Skara Vännäs

ÅmålTorsås Hylte Skinn-
ÅstorpTöreboda Höganäs skatteberg
ÅtvidabergVara Högsby Skurup
ÄlmhultVårgårda Höör Smedje-
ÄlvsbynYdre Gnesta backen

Årjäng ÖrkelljungaTrosa
Ödeshög Östhammar

Ö Göinge



199319SOU222 Bilaga

StorstadstäderStörre Förorts-Bruksorter Mellanstora
kommunerstäder

StockholmAleAlingsåsBjuv Borås
GöteborgBotkyrkaEskilstunaBromölla Avesta
MalmöBurlövDegerfors Boden Falun

DanderydGävleBorlängeFagersta
Halmstad EkeröHallsta- Eslöv

HaningeHelsingborgFinspånghammar
HuddingeJönköpingGislavedHammarö
HåboGällivare KalmarHofors
HärrydaKarlskronaHällefors Härnösand
JärfällaKarlstadHässleholmLessebo
KungsbackaKristianstadLjusnarsb Karlshamn
KungälvLinköpingMunkfors Karlsskoga
KävlingeLuleåOlofsström Katrineholm

LundKiruna LerumOxelösund
LidingöNorrköpingKristine-Perstorp

Nyköping LommahamnSura-
. MölndalSkellefteåKöpinghammar

NackaSundsvallLandskrona
PartilleSödertäljeLidköping
SalemLudvika Umeå
SigtunaMariestad Uppsala
SollentunaMjölby Västerås

Växjö SolnaMotala
Örebro StaffanstorpNässjö
Örnskölds- SundbybergOskarshamn

SvedalavikPiteåI ÖstersundRonneby Tyresö
TäbySandviken
Upplands-VSkövde
Upplands-BSträngnäs
VallentunaSöderhamn
VaxholmTrelleborg
VellingeTrollhättan
VärmdöUddevalla
ÖckeröVänersborg
ÖsteråkerVärnamo

Västervik
Ystad
Ängelholm
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Statistik

arbetstid och budget för miljö- och hälsoskyddsarbete i olika
kommuntyper enligt enkätsvar från 274 kommuner
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verksamheter.olikaarbetstid förhälsoskyddsfdrvaltningarnasMiljö- och
Årsarbetstid uppgifter.förvaltningarnasenligt10 000 invånare,per

Mellan- BruksortStörreStor Förort
stadstad stor

stad

0,40,50,40,4 0,4Tillsyn,A.
prövning enl ML
och LKP

0,30,30,2 0,20,3Bevakning ochB.
kartläggning av
störningar i yttre
miljö

0,70,50,40,40,5LivsmedelC.

0,40,30,30,30,5TillsynD. av
lokaler, bostäder,
bygglov

0,30,30,20,30,1Enskilda avlopp,E.
vattentäkter och
allmänt VA

0,20,10,10,10,1RenhållningF.

0,20,20,1 0,10,1Skadedjur,G.
djurskydd,
smittskydd

0,20,30,20,30,3H.
Samhällsplanering
fysisk planering,
trañkplanering,
miljövårds-

etc.program

0,20,10,10,4 0,1specialreglerad
verksamhet
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Miljö- och hälsoskyddsforvaltningarnas arbetstid för olika verksamheter.
Årsarbetstid 10 000 invånare, enligt Firvaltningamas uppgifter.per

Normal Glesbygds Lands- Genom-
kommun kommun bygds snitt

kommun riket av
dem som

svarat

TillsynA. 0,5 0,7 0,4 0,4
prövning enl ML
och LKP

B. Bevakning och 0,3 0,5 0,3 0,3
kartläggning av
störningar i yttre
miljö

LivsmedelC. 0,5 0,7 0,5 0,5

TillsynD. 0,3 0,3 0,3 0,3av
lokaler, bostäder,
bygglov

EsnkildaE. 0,4 0,4 0,7 0,3
avlopp,
vattentäkter och
allmänt VA

RenhållningF. 0,2 0,2 0,2 0,1

G. Skadedjur, 0,2 0,2 0,3 0,1
djurskydd,
smittskydd

H. 0,3 0,2 0,3 0,3
Samhällsplanering
fysisk planering,
trafikplanering,
miljövârdsprogra

etcm

0,2 0,2 0,2 0,2
specialreglerad
verksamhetet

813-0212
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verksamheterhälsoskyddsnämndernamotsvarandemiljö-för ochResurser
olikaför kommungrupper.medelvärdesom

Nettobudget Antal års-
1991arbetskrafter1991 per

inv.10 000000 inv.10 per
Tkr

2,6834stadStor

2,3876Förort

2,0726stadStörre

2,6907Mellanstor stad

3,01197Bruksort

2,81092Normal kommun

3,41287Glesbygds-kommun

11091Landsbygds-kommun

2,48903,5riketGenomsnitt av
dem svaratsom

lokalkostnadinkl.
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Nationella miljömål

enligt En god livsmiljö 19909190prop.



1993 19SOU228 Bilaga

återfinns iriksdagen behandlatmiljömålDe som

37319878885, 23, rskr.J0Uprop.
2411989902100 16, 16, rskr.bil. JOUprop.

343.19909190, 30, rskr.JOUprop.
finns15Budgetpropositionen bilaga199293 100regeringens propositionI

riksdagen.tidigare behandlatsfullständigt referat målinte heltett avav som
miljöproposition godregeringens Enmiljömålen enligtviNedan återger

livsmiljö l9909l90prop.

miljöpolitiska inriktningenDen

biologiskadenmänniskors hälsa, bevaramed miljöpolitiken skyddaMålet är att
kan utnyttjasdemångfalden, med såhushålla attuttaget naturresurserav

kulturlandskap.långsiktigt skydda ochsamt natur-

klimatetAtmosfären och

atmosfärenpåverkanmed begränsa påriktlinjer för det fortsatta arbetetSom att
följande gälla.och klimatet skall

ekologiskamänniskors hälsa och dehejdasUttunningen ozonskiktet så attav
fullföljs, samtidigtCFC-föreningarAvvecklingsplanen förinte skadas.systemen

ozonskiktet.negativa effektermed liknande påden utvidgas till andra ämnensom
klimatpåverkan. Utsläppenstrategi för minskadRegeringen föreslår samlad aven

Sverigesamhällssektorer.inom allaklimatpåverkande begränsassamtliga gaser
2000 inteikoldioxidutsläppen Västeuropa årför de totalaskall verka att
utsträckasdärefter minska. mål kannivå föröverstiger nuvarande Dettaatt senare

industriländer.till övriga

luftföroreningarGränsöverskridande

nedfallet svavel- ochgällerriktlinjer för det fortsatta arbetetSom att av
till nivåer inteflyktiga organiska begränsaskväveoxider ämnensamt somav

eller människors hälsa.skadar naturen
svenska svavelutsläppenfrån 1988 innebär deRiksdagens uttalanden år att
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minska 80 1980 2000. Tidigare uttalanden frånskall med % mellan ochåren
1995innebär kväveoxidutsläppen skall minska med 30 % tillriksdagen åratt

fortsättningenfrån 1980 nivå. utsläppsmål skall iräknat års Dessa även vara
för Omfattande för kvävemålet.vägledande arbetet. åtgärder behövs uppnåatt

% 1995. MöjligheternaAmmoniakutsläppen bör minska med 25 till år att
utsläppen i södra Götaland till sekelskiftet undersöks.halvera och västra

flyktiga organiska minska 50 % till 2000 räknatUtsläppen bör med årämnenav
från 1988 nivå.års

främstSveriges insatser i det internationella arbetet de inriktasårennärmast
få till stånd skärpta bilavgaskrav i internationellaEuropa. Nyapå över-att

för minska kväveoxider skall ocksåenskommelser utsläppen svavel- ochatt av
prioriteras. Utgångspunkten skall kritiska belastningsgränser för miljön.vara
Sverige för minskning utsläppenskall verka överenskommelseatt om av aven

tillflyktiga organiska kommer stånd.ämnen

Miljön i tätorterna

riktlinjer för fortsatta gäller luftkvaliteten förbättras deSom det arbetet såatt att
återstående riskerna för människors hälsa till följd utsläpp luftföroreningarav av
från trañk, industri energianläggningar undanröjs. värdefulla kultur-och Den
miljön i städerna skall bevaras.

tillgodosesBehovet grönområden i och områden skalltätorter tätortsnäraav
i den kommunala planeringen.

Vid kväveoxid, svaveldioxid,2000 skall halterna koloxid, ochår sotav
partiklar naturvårdsverket.underskrida de riktvärden utarbetatssom av
Riktvärdena syftar till undanröja akuta hälsoeffekter.att

Utsläppen 90 % icancerframkallande bör minskas medämnen tätorternaav
för de långsiktiga hälsoeffekterna skall acceptabel nivå. delmålpå Ettatt vara en

halvera utsläppen till 2005.årär att
Buller i naturvårds-bör minska det kommer ligga undersåtätorter att att

verkets nuvarande riktlinjer.

och naturvårdNaturresurser

riktlinjer för användningen och naturmiljön gällerSom vårdnaturresurser avav
följande

Förnybara skall utnyttjas inom för ekosystemensresurser ramen pro-
duktionsförmåga. Användning icke förnybara skall i högreännunaturresurserav
grad präglas ansvarsfull hushållning.av en

biologiska mångfalden och genetiska variationen skall säkerställas.Den den
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djursamhällen i landet naturligt förekommande ochVäxt- och bevaras så växt-att
djurarter förutsättningar fortleva under naturliga betingelser och iattges
livskraftiga bestånd.

Införande främmande genetiskt modifierade organismer skall skeellerarterav
förutsättningarna förmed restriktivitet och under betryggande kontroll såstor att

inhemska floran faunan inteden och äventyras.

och havVatten

naturligt förekommandeSom riktlinjer för det fortsatta arbetet skall gälla arteratt
i i livskraftiga, balanseradehavs- och vattenområden skall kunna bevaras

Föroreningar inte användningen från sjöarpopulationer. skall begränsa vattenav
och vattendrag grundvatten vattentäkt.samt som

Återställningen Östersjön tiden iprioriteras under den detnärmasteav
handlingsprog-internationella Sverige skall bidra aktivt till konkretaarbetet. att

Östersjöstaterför samtliga utarbetas och genomförs.gram
från mänskliga verksamheter skallvattenburna utsläppen kväveDe av

1985 1995.halveras mellan ochåren
miljöskadliga intelångsiktiga stabila organiska ochmåletDet ämnenär att

stabila organiska skallskall få förekomma i miljön. Utsläppen ämnenav
miljön inte skada.till sekelskiftet sådan nivåbegränsas, deså nått taratt atten

Åtgärder från skogsin-för minska klorerade organiskautsläppen ämnenatt av
dustrin prioriteras.

%skall minskas med 70 mellanUtsläppen kvicksilver, kadmium och blyav
1985 övriga viktiga metaller skall halveras underoch 1995. Utsläppenåren av

tid.samma
miljöskadliga begränsas kraftigt.Användningen ämnenav
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Bakgrund

mänskligheten. Därföröverlevnadskris för måsteMiljöförstöringen har skapat en
all verksamhetsamhällssektorer och måstetill miljön allahänsynen genomsyra

för vad människan ochsikt utformas sådantpå på sätt gränserna naturenattett
flerabromsas måsteöverskrids. miljöförstöringen ska kunnatål inte För att upp

utvecklingindivider och tillsammans. Enbli aktiva i miljöfrågor, både motsom
fler människorstödjasmiljömässigt hållbar utveckling mångamåste aven mer

än nu.
1992i Washington, avslutarför Worldwatch Institute årschefLester Brown,
följandevärlden, medTillståndetmiljörapport, iupplaga världens lästamestav

miljörevolutionenbetraktatHittills har samhället1991, 224ord Brown, s.
förmänniskor bänkadetusentalsungefär idrottsevanemang där är attettsom -

aktivt försöker påverka spelets utgång.planentitta, medan handfull spelare påen
sidolinjer skiljerosynligaberoende defall framgångendettaI är att somav

räddabli delaktiga.vi alla kan Attkan suddasåskådarna från deltagarna så attut,
inget publikevenemang.planeten är -

föråtgärderlivsmiljö 1991 17 betonasproposition godregeringens EnI atts.,
personligen.och Detökade kravminska miljöförstöringen ställer påatt envar

hastighets-hållerbetydelsefullt allabli alltkommer att sorteraratt sopor,mer
energi eller skräparmedkollektivt, inte slösarbegränsningarna, åker ner.mer

generationersjälva och kommandelivsmiljö förArbetet för godatt trygga ossen
livsstilen.omläggningkonsumtionsmönster ochpåkallar sålunda avennya

individersbeträffandegenerell mobiliseringfå till ståndhandlarDet att enom
till ochbeträffande orsakerväsentlig faktormiljöaktiviteter. Individer utgör en

fattarochalltid individerlösningar miljöproblem. Till sist detär agerarsomav
ochkonsumentförvärvsarbetande,i sin egenskap privatperson,beslut sam-av

hällsmedborgare.
kommuner kani föreliggande hurbakgrund diskuterasMot rapportav ovan

allt flerstimulera individers miljöanpassade levnadssätt, såbidra till attatt
miljön ochmedför skadorkonsumtionbeteende pådels undviker sompersoner

med jordens begränsadedels hushållar resurser.
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Miljöengagemang och miljöanpassade handlingar

Med miljöengagemangbegreppet här individers aktiva intresse föravses
miljöfrågor, avsiktendär med olika aktiviteter miljön.är värnaatt

Miljöanpassade handlingar definieras handlingsformer och för-sådanasom
hållningssätt syftar till minska miljöförstöringen och försökerattsom som
medföra minsta möjliga påverkan miljön. Synonymt med begreppet miljöan-på
passad handling handlingaranvänds pronaturella proenviron-även termen
mentalism för anknyta forskningtill amerikansk inom området.att

Vad räknas miljöanpassad handling kan dock problematiskt ochsom som vara
komplicerat. Alla mänskliga handlingar kan troligen placeras skala mellanpå en
de motpolerna miljöanpassning och miljöfarlighet. vilkatvå Att bedöma
handlingar räknas miljöanpassade respektive miljöfarliga relativt.ärsom som
Definitionerna vilka handlingsformerpå kan miljövänliga ochsom vara
miljöfarliga förändras tidsmässigt, allteftersom kunskaper utvecklas och våranya
attityder blir annorlunda. möjligtvis diskutera utifrån principenDet lättareär att

alla handlingar eller mindre miljöfarliga utvecklasträvanär äratt attmer men
ageranden minsta möjliga miljö.påverkan på vårsom avser

Begreppet miljövänlighet i olikaanvänds sammanhang. samband medmånga I
marknadsföring används allt oftare miljövänligegenskapen denav varor, om
annonserade försäljningsargument. därförMarknadsdomstolen harettvaran som
slagit fast ordet miljövänlig bara ska få användas produkten aktivt bidrarnäratt
till förbättra miljön. Vad gäller tillverkare, deras äratt attsom anser vara mer
miljövänlig konkurrenternas, vill miljöanpassadkonsumentverket ordetän att
används i stället.

Tillämpbart individers handlingarpå beteende skulle sålunda betecknas som
miljövänliga aktivt bidrarde till förbättra miljön och miljöanpassadeattom
beteende skulle sådana handlingar miljövänliga jämfört medärvara som mer
tidigare ageranden.

Allmänhetens miljöintresse

Vid tillfällenupprepade har den fått vilkenvilkasvenska allmänheten bedöma
samhällsproblem viktigasti Sverige. tabell l framgår miljöfrågan harär I attsom
uppfattats viktig samhällsfråga under de Bennulf, 1989.årensenastesom en
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Tabell Andelen medborgare miljön den viktigaste samhälls-ärattsom anser
frågan,

År 1987 1988 1989 1990 1991

53Procent 62 46 32 38

År 1987, 1988 och 1989 den allmänheten miljönansåg svenska denatt var
Årviktigaste samhällsfrågan. 1990 1991 uppfattadeoch de svenska medborgarna

Sveriges viktigasteekonomi den samhällsfrågan. Uppmärksamheten föratt var
miljön sjönk och blev i stället viktigasteden sakfrågan.näst

Individers grad miljöintresse skiftar bland faktorerberoende på såsomannatav
kön, ålder, inkomst och utbildning. följande miljöintressetökadeI mestgrupper
under åttiotalet politiskt intresseradebland medborgare, bland medborgare som
dagligen läser politik i tidningarna, bland medborgare med medelhög ellerom
hög utbildning, bland tjänstemän och studerande, bland människor ochyngre
bland kvinnor Bennulf, 1989.

Studier avseende könsmässiga skillnader kvinnor miljöengager-visar äratt mer
ade Merchant, 1980; Milbrath, 1984. Kvinnor i högre utsträckningän män är

miljöengagerade beträffande motstånd kärnkraft, kraftigat.ex. motmer
begränsningar föroreningar Milbrath,utsläpp och skydda människormot att mot
1984. Svenska opinionsundersökningar Sifo, 1989 1990 visar kvinnoroch att
har miljöintresse dessa studier framgår kvinnor harIstörre än män.ett att ett

högre miljöintressenågot och miljömedvetande oroliga för miljönär änsamt mer
Ibland kan skillnaderna relativt det gäller köpamän. närstora, t.ex. attvara

miljövänliga 63 kvinnor jämfört med 46 bland männenprocent procentvaror.
tänker alltid eller alltid handla miljövänligt Sifo, 1990. Männästan att ser
inte likaheller allvarligt miljöförstöringen kvinnor.på som

Amerikanska studier Dillman Christenson, 1975; 1978; MilbrathMcTeer,
1981 1984 har påvisat miljöintresse bland åldersgrupper.är störreatt yngre

Sifos studierI l990a miljömedvetnakonstateras mellan 30åratt mest personer -
49 år, de 50 eller och minst medvetnanäst årär är ärmest som mer personer

i åldersgruppen 16 29 Miljöintresset 30 49år. hos åldersgruppenstörst år,är- -
i åldern 50 eller lägst 16 29näst störst år och bland åldersgruppen år.mer -

Beträffande för miljön skillnaderna mellan åldersgruppernaär någotoro
annorlunda. oroliga individer 49Mest mellan 30 därefter kommerår, de iär -
åldersgruppen 16 29 minstoch oroliga de 50år ellerär årärsom mer.-

Milbrath 1984 konstaterar miljöintresse förekommer hos allaävenatt om
socialgrupper, kommerså de aktiva i miljöorganisationer från med-ärsom
elklassen. Personer med högst och inkomst förefallerlägst mindrenågotvara
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miljöintresserade medelinkomsttagare.än
Studier Ingelhart, 1981 visar miljöintresse har förankringstarkare hosatt

med hög utbildning. Sifos 1990b undersökning bland medlemmar ipersoner
Svenska Naturskyddsföreningen visade 46medlemnästan procentatt varannan

akademiskhar utbildning.
ÄvenHittills har den svenska allmänhetens attityder till miljöfrågan diskuterats.

människor har attityder miljöntill innebär det inte automatisktom gynnsamma
individer utför pronaturella handlingar. Forskning har påvisat det föreliggeratt att

skillnader mellan människors attityder faktiskaoch beteende. amerikanskEn
studie illustrerar tydligt denna skillnad m.fl., 1980. 500Pallak personer
intervjuades omkring för plocka skräp från i 94ochatt gator naturen.ansvar upp

uttryckte attityder negativa till nedskräpning positiva tillochprocent attsom var
skräp. Efterbort ha lämnat intervjusituationen emellertiddet endast 2ta att var

plockade undersökningsledarnaskräp utlagda utanförprocent som upp av
intervjulokalen.

förhåller sigHur det med den svenska allmänhetens överensstämmelse mellan
handling,ord och mellan miljöåsikter miljöbeteendeoch

studie Gilljam,I Bennulf 1991 kartlades tio aspekter svenskarnaspåen
miljöbeteende. Svenskarna enligt uppgift bäst från köpapå avståär att attegen
drycker 81 och slänga uttjänta batterier i särskilda 78procent behållareatt
procent. lämnar tidningar till pappersåtervinning 69En procent,stor grupp
slänger tomglas i särskilda behållare 65 från köra bil tillprocent avstårsamt att

ellerarbetet skolan 45 mindre miljömärktaprocent. handlar 24En grupp varor
eller i förprocent, gär cyklar stället nyttja motorfordon 23 plockarprocent,att

iskräp 22 biodynamiskt 10procent, odlade grönsaker procentäternaturen
respektive sänker hastigheten vid bilkörning till miljön 10hänsyn procent.av

totalt tio miljövänligaAv handlingar utför den genomsnittlige svensken alltid eller
3,7 miljövänligamycket ofta handlingar.

Modell för attityd- beteendeförändringaroch

samband med attityd- och beteendeförändringar feml kan generellt olika faktorer
vilkaurskiljas, i 2 tillämpas försöknedanstående tabell kommunerspå att

stimulera individers miljöengagemang jfr 1989Kotler Roberto,
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beteendeförändringarför attityd- ochTabell Modell

MålsättningKommunika- MålgruppFörändrings-Förändringsa-
tiomkanalerstrategiergent

UtvecklaKommun-Tekniska Mass- ----
miljö-invånarekommunikationEkonomiskaKommun- -

KommunaltLagstiftning SelektivKommunala engagemang----
kommunikation verksammaPolitiskaförvaltningar -
PersonligUtbildningoch bolag --
kommunikationInformation-

Socialpsykologi-

för-förvaltningar och bolagkommunalaföreliggande fall kommunen,I år
ochkommuninvånaremålgruppen,påverkaändringsagenter. kunnaFör att

miljöengagemang,målsättningen, ökatkommunalt verksamma, uppnå ettatt
strategier.förekommer antalett

miljö-för lösautsträckningstrategi i högHittills har teknisk använts atten
miljöproblem enbart stårlösningenproblemen. tycks på våraMånga attatttro

användastrateginekonomiska bygger påteknologin.finna i den rätta Den att
Lagstiftningbeteende.utveckla miljöanpassatstyrmedel förolika ekonomiska att

miljöskadliga ochförbjudatillämpas förpolitiska strategier kanoch att t.ex. varor
informationsstrategierUtbildnings- ochbeteenden.miljöanpassadeuppmuntra

motåtgärder.miljöproblem och Densprida upplysningarsyftar till att om
kunskapersin utgångspunkt i hursocialpsykologiska strategin tar omgenomman

beteenden.människors attityder ochförändramänskligt samspel kan
förändringsstrategierolika måstemöjligheter användaKommuners motatt ses

förfogande.till sittharhandlingsutrymme kommunernabakgrund det somav
spelreglerekonomiska beslut delagstiftning ochRiksdagen skapar t.ex. genom
stimulerapåverka ochbegränsningar möjligheterochkommuners attstyrsom

utformningFörändringsstrategiernas utgårmiljöintresse. ävenkommuninvånarnas
i respektive kommun.förutsättningar föreliggerfrån skilda lokalade som

Kommunikationskanaler

diversebeteende kanförsök påverka målgruppensförändringsagentensI att
selektiv kommuni-masskommunikation,kommunikationskanaler användas såsom

presentationkortfattadnedankation personlig kommunikation.och Här avges en
dessa olika kommunikationskanaler.
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Masskommmunikation

givenpåverka, underochinformeramasskommunikation ärmedSyftet att en
attityder ochförändramöjligt,antaltidsperiod, så attstortett personer som

behövermasskommunikationsiganvänderförändringsagentenbeteenden. När av
innehåll cbudskapetsbkommunikationenmålsättningen medbeslut afem tas;

tidpunkt förframföras och eskabudskapetdframförasskabudskapethur var
kommunikation.

miljöbete-individersförändraförvanlig metodMasskommunikation är atten
ende.

energibete-människorsför förändraanvändermyndigheter oftametod attEn som
Studier Fisher,energisparande.informationsbroschyrerskickaende är utatt om

energihushållninginformation ärvisat ett1984 harBell Baum, att om
människorspåverkadet kanenergisparstrategi ochvarjenödvändigt inslag i att

förändraförotillräckligtinformationsspridning är attenbartattityder, men
försökavaritavsiktMassmediakampanjerenergibeteende. attindividers vars

effektivaretill ståndförenergiförbrukningtillförändra attityder att en
Sjöberg1985;McGuire,effektermarginellahaftendastenergianvändning, har

1990.Tollgerdt-Andersson,
relativtmassinformationskampanjer ärkonstateraskanallmäntRent att

bristandeineffektivitet beror påhuvudförklaring till dennaineffektiva. En
handlarsedanoch hur denneinformationindividhursamband mellan emottaren

budskapsociala änsäljaockså svårareinformationen. Det ärefter att
1979.Rotschild,produkterkommersiella

förhållandevilka1949 har analyseratLazarsfeld Merton,Forskare som
dessakampanjer.massmediaorienterade Någraframgångsrikabakomligger av

följandeär

den kanframgångsrikblirinformationskampanjMonopol. En enom
information stårfinnsdet inte någonmedia,monopolställning i så att somannan

kampanjintekanNaturligtvismålsättning.kampanjenstillmotsatsställningi en
informationskällorflersamhälle,massmedialai dagensfå ensamrättnågon men

förändrattillmöjligheternaförstärksdestobudskapliknande mergersom
beteende.

grund-kampanjer beror påInformationsbaseradeKanalisering. gynnsamma
säljaeffektivaprodukterKommersiellavärderingar. ärläggande att genommer

ellerattityd-utvecklauppgift inteföretagens ärmasskommunikation då att nya
beteendenochattityderexisterandekanaliserai ställetbeteendemönster utan att

försökaintetandkrämstillverkare behöverriktning till Enfrån t.ex.annan.enen
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människorövertyga borsta tänderna i stället förmåatt dem till bytautan att att
tandkrämsmärke. Denna faktor kan huvudsakligen förklara framgången i
svenskarnas förändrade beteenden avseende inköp oblekta pappersprodukterav
i stället för blekta.

Supplement. Kampanjer fungerar bäst massmediaorienteradnär kommuni-
kation kompletteras med kommunikation via socialt nätverk. människorNär har
möjligheter diskutera information med andra, kommeratt de bearbetaatt
information bättre ioch högre utsträckning förändra sitt beteende.

Exempel framgångsrikapå massinformationskampanjer längre fram iges
rapporten.

Selektiv kommunikation

Masskommunikation kan informera och påverka individer understoren grupp en
kort tidsperiod. Vissa speciella målgrupper behöver dock ha och annorlundamer
utformad information jämfört med den breda Den selektiva kommunika-massan.
tionen kan, till skillnad masskommunikationen, rikta intensiv och flexibelmot
information till speciellt utvalda målgrupper. Direktreklam, telefonsamtal och
information i speciella tidskrifter exempelär på metoder för selektiv kommunika-
tion.

traditionellaI marknadsundersökningar ofta marknaden utifrånsegmenteras t.ex.
behov och önskemål, ekonomiska geografisk belägenhet, attityder ochresurser,
beteende, demografiska faktorer såsom ålder, kön och yrke.samt Svenska
forskare Olsson, Wiberg Wolvén, 1991 har utifrån segmentering avseendeen
individers olika karaktärstillhörigheter försökt utforma rätt budskap till rätt
karaktär.

Skräddarsydd information för specifika användargrupper har ökat effektiviteten
för energisparprogram Sorensson, 1985; Sjöberg Tollgerdt-Andersson, 1990.

folkhälsoarbetetFrån kan också hämtas exempel dennapå angreppssättatt typ av
är användbart. folkhälsoprojekt,LOs vilket startade 1987 och avslutas under
1992 sådantutgör exempel. Dessa projekt hadeett utgångspunkter;två ohälsans
ojämlika fördelning utgjorde den andra fastaDen fackligapåtog attena.
organisationer skulle för utifrån facklig ideologi solidaritetattengageras en om
och jämlikhet till förändringarstånd Folkhälsogruppen, 1991, 87.s.

Tidigare konstaterades miljöintresset skilde sig inom olika befolknings-att
kvinnor miljöengageradeärt.ex. att högutbildadeän män, jämförtgrupper, mer

med lågutbildade. Motivationen hos kommuninvånarna för det kommunicerade
miljöbudskapet kan således variera mellan hög och låg. selektivaDen kommuni-
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till olikaalternativa budskapriktaföranvändasdärförkationen kan grupper.att
medurskiljasstrategierhuvudsakligafyrakanmarknadsföringssammanhangl

1989.Westerståhl,Dahlqvistmotivationochbeteendemålgruppenstanke på
harlämpligfakta närochkunskap ärstrategi byggerrationell enmanEn som

rationellt. Endessutommålgruppenochför budskapet,motivationhög agerar
samtidigtmotivationhögharväljasstrategi,känslomässig kan när somenman

ochlågmotivationen ärNäremotionellamålgruppen argument.styrs av
repetitivlämpligt medkan detbeteende,rationelltmålgruppen enettstyrs varaav

vanligstrategisocial ärenhetliga budskap. Enochstrategi, repeteraatt upprepa
socialaDenemotionellt sätt.motivation ochhar låg ettmålgruppendå agerar

beteendebetydelsefull,miljösocialamänniskors är attfrånstrategin utgår att
grupptillhörighet. Dennasigsökermänniskorochsocialt tryckfrånutgår att en

mindreellervaritochunder åranvändningfått ökadstrategi har mersenare
ungdomsgrupper.allenarådande gentemot

kommunikationPersonlig

kommuni-direktmellanmänsklig ochhandlarkommunikationPersonlig om en
studiecir-skekanDenmålgruppen.ochförändringsagentmellankation genom

kommunikation ärpersonligadiskussioner. Denmuntligaochföreläsningarklar,
kost-densamtidigt ärävenpåverkansmetoden mesteffektivaden mest som

1989.Roberto,Kotlernadskrävande
detforskningsinpekadeLewin attpsykologen KurtamerikanskeDen genom

individernätverk,sociala närbeteendeindividersförändralättareär att genom
visatgruppbeslut hargruppdiskussioner ochförfarande medi Ettingår grupp.en

individ.enskildtillsigvändereffektivasig än sompersonenmanommer
motiveraförsociala nätverkbefintligaanvändaeffektivt attsigvisatharDet att

1990.Tollgerdt-Andersson,Sjöbergbeteendeenergieffektivtindivider till ett
ochinformations-förviktig deloch bekanta ärArbetskamrater, vänner en

samband medirollangelägenspelarsociala nätverketerfarenhetsutbyte. Det en
konsumentersharbetydelse,fackmän harStöd frånbeteendeförändringar. t.ex.

dessarekommenderarpersonalenprodukter ökatenergisnålainköp omav
produkter.

harbeteendeförändringarvidavgörande rollspelarsociala nätverketdetAtt en
hälsorelate-förändraförsökensamband medfolkhälsoarbetet.påvisats i I attäven

detnätverketsociala ärvisat sig detblandhar detlevnadsvanorrade attannat
65.1991,m.fl,spridas Hanssonskallhälsobudskapetvilketmedium s.genom

förebilder,beteendepåverkanmedkompletteraskansociala nätverketDet genom
Andrabeteende.andrasobserveraförändrasbeteended.v.s. attatt eget genom
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forum för personlig kommunikation anordnaär träffar, idéutbytardagar, enligtatt
principen likar lär likar, där effektivt, konkret, insiktsfulltochettav engagerat
erfarenhetsutbyte kan ske mellan och organisationsföreträdare likartadpåpersoner
nivå.

Olika kommuner, Ovanåkers kommun, har anordnatt.ex. mil jö-temakvällar om
bland kompostering, handla miljövänligt,annat biologiska metoder i trädgården.

Älmhults kommun har anordnat Eko-festdagar med utställningar, föredragshålla-
Älmhultsoch olika festligheter. kommuntyper de femtonre ärav en av

kommuner ingår i förprojekt Ekokommun. Avsikten dessasom är att
kommuner ska utvecklas till modellekokommuner för landet.resten av

1 Nacka kommun har projekt Nacka miljöteam vilken bygger påstartats,
personlig kommunikation. Projektidéen frånutgår samspel mellan enskildaett
individers vilja och förmåga leva miljövänligt och kommunens ambitioneratt för

förbättra miljön. Avsiktenatt kort siktär på bilda cirka 100 miljöteamatt runt
i Nacka kommun. Varje består minst fem hushåll. Varjeteam hushållom av som

ingår i ska igenomgå förändraochett team sin miljöbelastning i fråga om
uppvärmningenergi, avfall, inköp och transporterkommunikation. Nacka
kommun bidrar med hjälp och rådgivning, vissa ekonomiska förmåner och genom

stimulera kontakterna mellanatt olika team.
förekommerDet olika intressant material användas i miljöcirklar. Helaatt

Jorden-programmet har utvecklat ekocirkelbok för ekologisk livsstilen
Gershon, Gilman och Mehlmann, 1992 vilken uppdelad i olikaär sex
ämnesområden; sophantering, energi, inköpsvanorvatten, och ringartransporter,

att vidaregå ochvattnet övertyga andra. Inom varje område studerar man
sitt miljöbeteende, redaeget alternativ,tar sätter mål, införupp egna
förändringar och stämmer resultatet sina insatser.av av

Individers miljöengagemang och kommunala strategier

l samband med utvecklandet kommunala strategier för öka kommunin-attav
vånarnas miljöintresse, blir det viktigt förstå de faktorer ligger tillatt grundsom
för individers miljöengagemang, existerande hinder för utveckling individersav
miljöintresse hur dessa hinder kan överbryggas.samt

Individers miljöengagemang sammanhänger med faktorer insikt,såsom hand-
lingsutrymme, självförtroende och kunskap, vilka bildar den helhetansvar, som

miljöengagemangetsutgör plattform, tabellse
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Tabell Viktiga faktorer för miljöengagemang

MILJÖENGAGEMANGINDIVIDERS

Förutsättningar för Värden skapassom
engagemang

Insikt Insikt miljöproblemens allvarlighet. Förståom
nödvändigheten miljöförbättrande insatserattav
behöver vidtas.

Handlingsutrymme Makt möjlighetoch genomdriva miljöför-att
bättringar. Uppfatta det finns olika hand-att
lingsalternativ kan hjälpa.som

Ansvar Inse personligt miljöinsatser.uträttaattansvar

Självförtroende sin förmågaTro vidta miljövänligaattegen
handlingar.

Kunskap Information olika möjliga miljöinsatser.om

Ovanstående faktorer i modellen bildar således förutsättningar för individers
miljöengemang. Här nedan olika förhållande försvårarpresenteras attsom ovan
nämnda förutsättningar kan uppfyllas. Redovisningen bygger cirka 150på
intervjuer med allmänhet, studenter och miljöaktiva. Intervjuerna genomförtshar
inom för forskningsprojektet Uppkomst och hinder för individersramen
miljöengagemang, vilket har finansierats Forskningsrâdsnämnden. Inomav
respektive avsnitt föreslås hur kommuneräven kan för mildra ochattagera
undanröja dessa hinder förstärkaoch förutsättningar för miljöengagemang.

För kunna förstärka individers pronaturellaatt beteenden, behöver förstå
individens föreställningar och upplevelser olika hinder för levaattegna av mer
miljöanpassat. Om människor definierar situation verklig blir densåen som
också verklig i sina konsekvenser. Individens tolkningar verkligheten, härav

förhindrandepâ förhållanden avseende miljöanpassat agerande, kommersynen
också ligga till förgrund dennes efterföljande beteende. Om hindrenatt ses som
omfattande inteoch påverkbara, leder tilldet passivitet frustration.och

Insikt

förutsättningEn för individen ska utveckla miljöengagemang haratt ärett att man
insikt miljöproblemens allvarlighet. Förnekande miljöproblemen elleren om av
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förförståelsenförhindrakanabstrakt,miljöförstöringen upplevs attatt som
vidtas.behövermiljöförbättrande åtgärder

miljöproblemFörnekande av

självkänsla ochsituation, trygghet,hotfulla vårförhållanden upplevsOm motsom
till olikaupphovomständigheteröverlevnadsmöjligheter, kan dessanuvarande ge

för-förnekandetiblandintervjuade användesförsvarsmekanismer. Bland de som
uppmärksammaochundvikerFörnekande innebärsvarsmekanism. attatt seman

till detvisserligen märkeläggerverkligheten. Manaspekterhotande somav
inteväsentligt ochförnekar dethotande, är accepterarborde attmen manvara

följandemedillustrerasFörnekande kaninnebörd.egentliga typdess av
orolig, jagmig såmiljöförstöringar görAlla larmrapporterkommentarer om

intervjuad nämnde Tyvärr ärellerdet, någonförsöker inte tänka påatt som
vad viinriktad pånegativ. bordeoch Deninformationen ofta vinklad mervara

för mycketförstört. Fårallt harför pekai stället påkan göra, att mansom
miljösituatio-Förringandeti miljön.till slutinformationnegativ struntar avman

uttryckte detintervjuadsig,försvara någonsåsomsättär ett annat attnen
det låter.farligtinte allsuppförstorade. såDetMiljöproblemen ärär som

i hotenförneka allvaretöverlevnadsmekanism,lätt motDet är att, ensom
mindreellermiljöförstöringen skärmasInformationmiljön. meravom

eftersom detvissa fakta,Vifrån medvetande.fullständigt vårt vägrar acceptera
viktigthandlingspotential detindividers ärökablir alltför attFörsmärtsamt. att

till kanupphovmiljöproblemenövervinns.förnekandet Den envarageroro som
intervjuadriktning.miljövänlig Enförändringar idrivkraft för åstadkommaatt

imiljöförstöringenfilmföljande Jagdet såguttryckte på sätt runtomomen
personligenminifrån slummer. Jagvaknafick mig återigenvärlden. Den att upp

iinte sitta medkan längremiljöproblemen. Jagnågotmåste göra armarnanu
Ångesten införansvar.allaVi vårtändå kört. måstekors och loppet är taatttro

nödvändigt fördetstimulansbli denmiljöproblemen kan gör att taosssom
tillomvandla dennadärför iutmaningen läggerinitiativ. Den attstora oro en

förändring.fördrivkrafttjänstgöraanspänning kan somsom
miljöproblemensinsikti miljöfrågor bygger påEtt omenengagemang

miljöförbättringar. Förnekandettill behovi sin lederallvarlighet, tur avavsom
utvecklas. orsakinte Enkanmiljöengagemangmiljöförstöringen innebär ettatt

intemedsammanhängakanförnekar miljöproblementill individer attatt man ser
miljöförstöringen.åtgärderför vidtahur själv kan motattman agera
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Erfarenheter miljöproblemav

Idag kan miljöproblem upplevas abstrakta. Giftiga kemikalier inte,som syns men
de finns i luften andas, i och i vi dricker. Därmedäter ärmaten vattnet
miljöhoten inte påtagliga och vardagsnära. Vi kan inte med sinnenvåra uppleva
miljöproblemen, eftersom det ofta handlar osynlig långsiktigochom en process.

Det också miljöhoten blirär synliggjordanär ökar. Enengagemangetsom
förklaring och Weinstein 1987Manzo kunde observera beträffandesom
skillnader mellan passiva och aktiva medlemmar i den amerikanska miljöorganisa-
tionen Sierra Club, aktiva medlemmar i betydligt högre utsträckning ansågattvar

de personligen eller människor i deras närhet hade upplevt lidande ochatt
problem på grund miljöförstöringen. Vi har fått fram liknande resultatävenav
i intervjustudie,vår drivkraft för miljöaktiva, erfarenheteratt en var av
miljöproblem vistelseroch i naturen.av

Människor kan olikapå och dessamötas kan ha olikasätt mångamöten
uttrycksformer. Man kan skilja mellan direkta indirektaochmöten möten
Angelöw Jonsson, l990b. Direkta individer talarmöten är och handlarnär
i varandras Indirektanärvaro. med människansmöten produkter,är möten
uttrycksformer eller konsekvenser mänsklig aktivitet. förekomstenPå så sätt ärav

miljöföroreningarna indirekt mellan de involverade i spridningmöte ärettav som
miljöbelastande de förämnen dess negativa följder.utsätts Desamtav som

bilavgaser jag släpper blir andra människors inandningsluft.utsom senare

stärkaAtt insikten miljöproblemenom

Vissa forskare har dragit slutsatsen s.k. skrämseltaktik inte effektivtutgöratt ett
påverkningsmedel. Skrämseltaktik upphov till försvarsmekanismer hosger
individen för undvika avvisarångest skrämselinformation. Omatt man
skrämselinformationen dock omedelbart följs information hur, ochnär påav om
vilket åtgärder kan vidtas försätt undvika problemet, blir skrämseltaktikenatt

effektiv Angelöw Jonsson, 1990, 174.mer s
kommunaltFrån håll blir det angeläget diskutera hur kan sprida in-att man

formation miljöproblemen, där hotbild och handlingsmöjligheter samtidigtom
påpekas, så kommuninvånarna inte förnekar eller förringar miljöproblemensatt
allvarlighetsgrad.

blir viktigtDet diskutera hur miljöproblemenäven kan konkretiseras ochatt
vardagsnära.göras Frågan hur kommuninvånare kanär även störremer ges

förutsättningar vistas i och utökade kunskaper hur iatt naturen, naturenom
kommunen har påverkats miljöförstöringen. bör försökaKommuner ökaävenav
medvetenheten miljöproblemen mellanmänskligt indirektäratt möte.ettom
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Åtgärder hänsynstagandeordmed andramiljöförstöringen innebär ettmot
handlarmiljöinsatserIndividersmänniskor och deras hälsa.andragentemot om

människor.solidaritet respekt andraoch mot

Handlingsutrymme

individer upplevermiljöengagemangförutsättning för utveckla ärviktigEn attatt
Erfarenhetermiljö.för bättregenomföra insatserhar möjligheterde attatt aven

handlingsalterna-avsaknadekonomiska hinder ochringa handlingsmöjligheter, av
miljöanpassat.tiv hinder förkan att ageravara

sitt handlingsutrymmeunderskattaAtt

sambandkompliceratsamhälle handlarindivid ochSamspelet mellan ettom
Å sidan35ff.1989,situation handlingmellan och Petterson enas.m

levnadsbetingelsernadesituationen handlandetbestämmer att yttre gergenom
Å sidan bestämmermöjliga. andraför detmöjligheter och gränsersätter

utsträckning,mindrei ellertillvaronsituationen störrehandlandet är,attgenom
understödja ellerindivider kaninitiativ. Såsommöjlig påverkaatt egnagenom

ekonomiska,dock olikasamhälleligt planstrukturen. sätterundergräva På ett
handlande.individersförpolitiska och kulturellasociala, ramarprocesser upp

hindrendärhandlingsutrymmen,begränsadeobjektivtMänniskor har sett
miljövänligaavsaknadhinderåterfinns strukturell nivå. Sådana ärpå t.ex. av

påverkasvårigheterprodukter,miljöanpassadealternativ, begränsat utbud attav
sina handlingaremellertidIndividenpartier. kanregering, riksdag och genom

individen utvidga detexempelvis kanobjektiva handlingsutrymmet,förändra det
miljöorganisation,ibli medlemobjektiva handlingsutrymmet att somengenom

sfärer.övrigamöjligheter påverkakan ha större att
enskildesamtidigt denhandlingsmöjligheter, kanmångfaldIndivider har menen

sitt handlingsutrymme.realistisktellerindividen underskatta, överskatta se
aktivthari intervjuer mellanskillnaden våraDen ettstörsta personer som

upplevermiljöaktivai miljöfrågorpassivt förhållningssättrespektive är attattett
hand-praktiken använda dettaförmåga ihandlingsutrymme ochde har att

handla.möjligheter Desinamiljöpassiva underskattadelingsutrymme. De att
ingen lyssnaringenting jag kan påframförde ofta attityder det göra,såsom; är

mig, jag inte något.kan uträtta

energisparundersökningbekräftats i studier.resultat har andra IVåra även en
i hög grad1991Olsson, Wiberg Wolvén, konstaterades att personer som
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sig vidtarupplever kunna sina liv hög inre kontroll mångastyra egna
i sig omständig-sparåtgärder, medan de stället upplever styrda yttresom vara av

heter hög kontroll vidtar relativt få sparåtgärder.yttre

Ekonomiska hinder

miljöanpassat.intervjuer vissa individer ekonomiska hinder för levaI våra såg att
miljövänliga konsumtionsvaror för Individer kan hadyra.De ansåg äratt en

privatekonomisk situation inte tillåter inköp miljövänliga produkter påsom av
Exempelvisgrund dess högre kostnader jämfört konventionella produkter.medav

individer inte alternativodlade eftersomansåg de hade råd köpa grönsakeratt att
konventionelltde dyrare odlade.år än

Samtidigt somliga miljöaktiva miljöanpassat levnadssätt totaltunderströk att ett
Ävenprivatekonomiskt dyrare,lönsamt. vissa alternativodlade ärärsett varorom

från överflödigkan desto resurssnål ochpå avståattman spara mer vara
konsumtion.

Avsaknad miljöanpassade alternativav

intervjuerna framkom individer miljöinsatser i sin vardagolikaI mångagöratt
kan mycket dock samhälleligaoch åstadkomma hand. upplevdepå Manegen

hinder, och menade dessa strukturella hinder övervinnasmåste så attatt man
kunde leva pronaturellt liv. Områden pekade påett var enmer som man
bristfälligt miljöanpassadeutbyggd och dyr kollektivtrafik och avsaknad av
konsumtionsvaror. individ i återvinnings-Som kan lägga tomglast.ex.man en
igloo, inte engångsförpackningssystem returflaskor. krävsmed Detersättamen
kollektiva hinderorganiserade ansträngningar för förändra dessa strukturellaatt
jfr 1992, 220.Brown, s.

stärka handlingsutrymmeAtt

blir individers handlingsmöjlig-angeläget kommuner olika påvisarDet sättatt
heter och ökar individer sina enskilda handlingarmedvetenheten att genomom
kan bidra till förbättrad miljö.en

amerikansk studie olika omfattande energisparkampanjerjämfördesI en
Pilgrim 1981.Shoemaker, Förhållanden ligga bakom denansågs mestsom
framgångsrika kampanjen, fokuserade framför alltenkla och budskap påvar men

kampanjansvariga enskilda insatser för motverka upplevelseruppmuntradeatt att
hjälplöshet till följd energikris stigande Kampanjensoch bränslekostnader.av av

centrala budskap riktades konsumenternas påvisabehov ha kontroll ochmot attav
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handlingsmöjligheter, vilket i sin till förändrat energisparbeteen-upphovtur gav
de.

Erfarenheter pekar informationsstrategier har haft ökade positiva effekterpä att
de samtidigt tillkopplats olika former belöningar. kommunala kampanjerIom av

framförs ofta miljöanpassat beteende energihushållning innebärt.ex. ävenatt
lägre kostnader. Stockholm Energi 1988 1991 genomfört femhar under åren -
kampanjer med olika innehåll. Kampanjer med direktreklam och värdecheck-
arrabattkuponger effektiva jämfört renodlade annonskampanjer.medvar mer

förmåKommuner kan affärer priser miljöanpassadesänka Flerapåatt varor.
kommunala försök har gjorts med subventionera miljöanpassadet.ex. att
tvättmedel. Kommuner bör rikta krav regeringriksdag i högreäven på att
utsträckning ekonomiska styrmedel miljöanpassade konsumtionsvarorgöragenom

konkurrenskraftiga, och andra miljöbeteenden ekonomiskttypermer av
lönsamma.

viktigtDet kommuner dels själva undersöker hur de olika kanär på sättatt
skapa strukturella förutsättningar och ställer krav nationella myndigheterdels på
och beslutsorgan utveckla strukturella möjligheter för individer levaatt att mer
miljöanpassat.

Ansvar

förutsättning förEn utveckla miljöengagemang enskilda individeräratt ett att
upplever de har miljöinsatser. försvagatEttuträttaatt ett att ansvarstagan-ansvar
de bristande insikt långsiktigade globala och sammanhangen,samt utgören om
hinder för personligtett ansvar.

Försvagat ansvarstagande

Individernas personliga förverka miljöanpassat samhälle böratt ettansvar mer
öka ska kunna bromsa miljöförstöringen. intervjuer kunde viI våraom
återfinna varför jagsåsom; ska ingen detnär görargument ta ansvar, annan
eller det inte mitt det uppgift hejda miljöförstöringen.är är statens attansvar,

Individer hela tiden sociala jämförelser med andra individer,gör ochgrupper
länder. Jämförelsen handlar solidaritet och rättvisa. intervjuadEn nämndeom
Själv har jag många tyckt det känns meningslöst förgånger så någotgöraatt att
miljön. Vad hjälper det jag mina industrierna fortfarandenärsorterarom sopor

ochstår otroliga mängder miljöfarliga Varför ska lilla jagämnen. medutpumpar
min dåliga ekonomi på bättre miljövänligt samhälle inte regering-närsatsa ett
riksdag miljövänligastöder handlingar framför allt annat. viNär märker att
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försvagasandra inte sitt ansvarskänsla.våräventar ansvar egen
företag, Marknadsforskning tillsammans med övriga företagsvenskt Gfk harEtt

000 europeiska hushåll, däravi samarbetsorganisationen Europanel låtit drygt 40
miljöfrågor. bl.a.2 000 svenska hushåll, redogöra för sin inställning till Man lät
industri före-ställning till Regering och bordehushållen påståendetta vara

svenska,i miljöfrågor, inte den enskilde medborgaren. 83gångare procent av
30 23 norska hushåll54 västtyska, danska ochprocent procent procent avav av

Sverigei intressant här iinstämde detta påstående. Det är attatt notera anser
iregering industri föregångare medan danskar ochoch ska norrmänatt vara

grad lägger det den enskilde individen.högre påstörsta ansvaret
Samtidigt ovanstående resultat har Sifo 1990a studerat allmänhetensmed

tilltro i miljöfrågor hadeförtroende för olika aktörer inom miljöområdet. Störst
forskare, universiteten. Därefter komde tillfrågade till miljögrupper och

politiker.massmedia. Betydligt färre litade myndigheterna, näringslivet ochpå
förinte särskilt förtroendeMed andra ord hyser den svenska allmänheten stort

miljöfrågor.myndigheters och politikers i Sammantaget medagerande ovan
motsägelsefull. Samtidigtredovisade förhållande blir situationen tämligen som

lågtsvenskarna regering och industri ska föregångare, haratt mananser vara
miljöfrågornaförtroende för deras hantera på.sätt att

inte långsiktigtglobalt ochAtt ta ansvar

fällorproblem socialpsykologiska fällan. SocialpsykologiskadenEtt ärär
situationer individuella belöningar kandär beteenden omedelbart erbjudersom

miljö, dettaleda till långsiktiga negativa för samhälle ochkonsekvenser om
beteende kort siktdelas och utförs antal samhällsmedlemmar. Påett stortav

miljönbefrämjas enskilde individen långsiktigt samhället och skada.den tarmen
individens handlingar ochsocialpsykologiska fållan kan motverkasDen attgenom

i viktigt individensmiljöeffekter in helhetsperspektiv. betonaDetsätts ärett att
miljöförstöringen.roll betydelsefull och viktig i kampen för minskaattsom

Vi sålunda inse individer delar helhet ochmåste och kommuner är attatt av en
respektive med insiktdel ömsesidigt beroende varandra. angelägetDetär är enav

miljöproblem tillsammans kanoch någotär göraattatt gemensammaom
långsiktigt ansvarstagandedem. Vi understryka viktenmåste även ett somav

inkluderar till framtida generationers livsvillkor.hänsynen

stärka ansvarstagandeAtt

viktigt höja kommuninvånares ansvarskänslaDet kommuner arbetar förär att att
samtidigt krav höjt riktas till industrier och företag.på ansvarstagande ävensom
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ansvarsfördelningensamtidigt diskutera mellanangelägetDet är t.ex.att
rättvisindivider, företag myndigheter, ansvarsfördelningen upplevsoch så att som

olika parter.av
från trovärdig källaForskning har meddelanden kommerpekat på att som en

från icketill attitydförändringar budskap kommerleder större än enom samma
miljöfrågor,trovärdig bli trovärdig i börkälla. kommunen skaFör att manmer
exempelvidta kommunala miljögranskningar och åtgärder. övergåEtt är attegna

till upphandling, vilket infördes i Göteborgkommunal miljömedveten årt.ex.
särskilt kommer i kontakt med1990. utbildas anställda mycketDär även som

miljöutbildatkemikalier i kommun harmiljöfarliga sitt arbete. Sollentuna
ipolitiker och tjänstemän tekniska nämnden.

införa olika formertrovärdigheten ökakommunala kanDen även att avgenom
integreradmodell förekologisk kommunledning, enligt Wintermodellen, en

ekologisk företagsledning Winter, 1990.
flera organisationerkommunala trovärdigheten kan också stärkasDen om

försöka hittaför sprida information och kunskap. börsamverkar Kommunenatt
olika i miljöorganisationer, bostadsrätts- ochsamverkansparter form av

partier,friskvårdsorganisationer, kyrkan, politiskavillägarföreningar, frilufts- och
miljöbudskap. kommunerför tillsammans sprida och förstärka angelägna Fleraatt
Vanligt samverkan mellanmed olika miljöorganisationer.samarbetar ärt.ex.

miljövänligaNaturskyddsförening i samband med anordnadetkommun och av
veckor.

efter hälsoråd inom olikalandsting för närvarande skapaMånga strävar att
för få slagkraft i folkhälsoarbetet. dessa lokala rådlokalsamhällen ökad Iatt en

kommunalaingår vid sidan sjukvård också förhälso- och representanter organav
föreningsliv Aktiviteter för miljöanpassat beteende skulleoch ävenett merm.m.

inslagkunna i hälsorådens program.vara
från folk-Erfarenheter metoder för förstärkt ansvarstagande kan hämtasävenav
i syftebefolkningsinriktat arbetehälsoarbetet. Västerbotten bedrivs brettI attett

hjärt- Västerbottenprojektet arbetarförebygga och kärlsjukdomar diabetes.samt
efter linjer; samhällsinriktad insatser i samhället från folkbildningmedtvå uteen
till livsmedelsmärkning; individinriktad hälsoundersökningar ochmeden
individuell former. Avsikten få till stånd samarbeterådgivning i skilda är att ett

olika förändringsagenter företagshälsovård, tandhälsovård,där vårdcentraler,
inslag ikommun, föreningsliv m.fl. håll. centralt arbetetEttsträvar åt samma

skapa attityd hoshela lokalsamhället för på såär sättatt att enengagera
preventivabefolkningen ägande och för förändringsarbetet.därmed Deom ansvar

aktiviteterna sjukdomarna får därmed utökat stöd blandde aktuellagentemot ett
frivilliga krafter. Erfarenheterna i Västerbottenarbetet goda.ärannat av av

Nyckeln till framgång visat sig ligga i samverkan mellan hälso- ochhar en
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sjukvården, andra samhällsorgan med föreningar och enskilda Spri, 1991,samt
5.s.

Ansvarstagande kan förstärkas medvetenheten ökar samspelet mellanom om
individuellt och kollektivt agerande. början 1980-taletI genomfördes ipå Israel

energisparkampanj. Kampanjen ägde i samarbete med populär TV-en rum en
show. illustreraFör Israels överkonsumtion elektricitet, badatt av program-
ledaren TV-tittarna släcka alla onödiga extrabelysningar i hemmet. Samtidigtatt
kunde tittarna hur elmätarna vid israelitiskade elverken sjönk dramatiskt. Detse
nationella TV-experimentet åskådliggjorde tydligt sambandet individuelltmellan

kollektivtoch beteende och övertygade tittarna medattom vara mer sparsamma
elektricitet. Under den månaderåtta långa kampanjen sjönk elkonsumtionIsraels
med Deutsch Lieberman, 1985.procentsex

En angelägen kommunal pedagogisk uppgift blir sammanlänka individensatt
agerande med helheten, enskilt och lokalt beteendesätta i det globalaatt
sammanhanget. En utmaning blir budskapetäven Tänk globalt-omsättastor att
handla lokalt, d.v.s. överföra globala miljökrav till kommunal enskildochatt
nivå. Det globala kan förstärkas internationelltävenansvaret attgenom
miljöengagemang utvecklas i form vänortssamarbete. Karlskrona kommun harav

etablerat samarbete med Klaipeda och Gdynia. Sundsvalls kommun hart.ex.
internationellt miljösamarbete, där den polskastartat staden Konikett är

miljövänort.

Självförtroende

problemEtt sammanhänger självtillitenmed vad Stefan Edman 1988ärsom
Ävenkallat mentalaDen försurningen. massmedia ibland kan spridaom

konstruktiv och handlingsinriktad information, det vanligareär tyvärr att
massmedia förmedlar olika miljökatastrofer i form ytliga skräckskildringarav

sammanhang samtidigt dessa media sällan pekar vad kanutan på görassom som
faktisktoch miljöproblemen.görs Problemen förstärks medan åtgärderna

identifieras. Människor blir därigenom uppgivna passiviserade,och blir mentalt
försurade. Edman skriver Denna mentala försurning farligare det svavelär än
och kväve skog och sjö. riskeraröver Den berövaattsom regnar ner oss
livslusten och fantasin personligen inågot kampen för miljön.göra Den,att tex

hjärta förgiftatochär pessimism och passivitet, kan självklart intesurtvars av
orka utanföruträtta något sin privata sfär. Detta kan bli hotett motegen
demokratin, fler människor hoppar i misstroav motsom gemensamma
lösningar, desto sjukare blir skogar och sjöar. Eller fleromvänt som
tillfrisknar från sin uppgivenhet, desto friskare blir också ochInrenaturen. yttre



199319SOU250 Bilaga

1988försurning samman. Edman,hör
sig resignerade ochindivider kändetillintervjuer framkom tendenserI våra att

miljökatastrofer samtidigtmassmedia förmedladevanmäktiga grundpå att somav
sig följande In-intervjuade uttrycktede på sättbehandlades.åtgärder inte En av

och detnegativa saker radas görjobbigoftaformationen känns uppen massa-
litet ijag kan känns såhjälplös.sig liten och Det görakänner såatt man

vi privat-information vadmassvis medVi behöversammanhanget. somom
görvilken detkan ochgöra nyttapersoner -

människormiljöproblemenutmaningarna för lösa ärde attEn största attav
förändring. Förlamandetillmöjligheterövertygelseochbygger tro omupp en

i övertygelserkonkretiserasotillräcklighetmindervärde ocheffekter somav
mig, jag kanskulleingen lyssna påingenting jag kan göra,detsåsom är

positivtmedkvalificerad för måste ersättasinteinte, jag ettär merao.s.v.
jagmed övertygelsenMänniskor19841000.jfr Walsh,förhållningssätt

förmågan ochinsats stärkernyttig och unikoch kanliksom en göra envar
bekräftarstudier våraFleramiljövänligt samhälle.förarbeta attönskan ettatt

profetia.självuppfyllande Denfungerarkapacitetövertygelser vår som enom
formulerade decennier sedanför fleraFordpsykologenamerikanske Henry

inte kandeoch dede kan någotuträttaföljande De atttrortror atttes somsom
det har båda rätt.

självförtroendestärkaAtt

handlingskraft.optimism och DetmedpassivitetUppgivenhet och måste ersättas
allvarlighetmiljöproblemensförmedla budskapbörinnebär kommuneratt om

diskutera medförsökakanåtgärder ävensamtidigt Kommuner attanges.som
bliinformationen kanmiljöproblem,förmedlandetmassmedialokala attavom

handlingsinriktad.konstruktiv ochmer
individers hand-påvisarolikaangeläget kommuner på sättblir såledesDet att

ochsin förmågaindividens tilltro tillförstärkerlingsmöjligheter och att envar
miljö.för bättrenyttig och unik insatskan göra enen

miljöengagemanget. Detmiljöhandlingar höjerförmåga tillsinpåAtt tro egen
ochoch analysera småmedvetandegörafördärför angeläget kommunerblir att

självkänsla ochindividersmiljösituationen, såpositiva förbättringar avseende att
viinseframgångar,upplevdamotivation kan stärkas att genom egnagenom

riktning.positivsituationen ifaktiskt kan påverkainsatser
eftereffekterna i avloppsslammeti Piteå kommunHemmingsmark mättesI en

entydigt positiva.siffrornaochtvättmedel till hushållensubventiontids varav
individers insatser ochenskildasamband mellantydligakunde såledesHär seman

motivation.självkänsla ochkampanjer stärker individenspositiva resultat. Sådana
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Kunskap

Information olika möjliga miljöinsatser viktigt förär stimulera miljöenga-om att
Bristande och motsägelsefull information kan hinder förgemang. utgöra

handlingsinriktad kunskap.

Brist på kunskap

En orsak till passivitet beträffande miljöengagemang bristenär kunskappå om
miljöproblemens omfattning i samhället och framför allt hur kanom man
åstadkomma olika former förbättringar. kunnaAtt hejda miljöförstöringen ärav

folkbildningsfråga där olika organisationerstor har betydelsefull uppgiften atten
sprida kunskaper.

Informationsspridningen kan ske många olika kommunikationskanaler.genom
I svensk energisparstudie Olsson, Wiberg Wolvén, 1991 tillfrågades 400en

hur de helst skulle vilja bli informerade energisparande.personer Flera,om om
vissa givna alternativ, fick väljas. 62TV % och dagstidningar 46 % visadeav

sig populära för energiinformation, medan radion 28 %att speladevara en
blygsammare roll. Det lokala energiföretaget 38 % tillmättes relativt centralen
betydelse, samtidigt information personlig påverkan i formsom genom av
studicirklar 12 %, energirådgivare 9 % och släktvänner 7 % låg. Dessavar
resultat traditionellamotsäger masskommunikationsteorier tyder på attsom
personlig påverkan utbyte. Möjligtvisstörst kan tolka resultaten såger attman

tillfrågadede har tids-vägt bekvämlighetsaspekteroch i frågan, d.v.s. det är
bekvämare och mindre tid i anspråk informationtar via massmediaatt än

socialt nätverk.genom
Forskning Fisher, Bell Baum, 1984348ff har påvisat sambandett svagt

informationmellan miljöfrågor och förändrat beteende. forskareNågraom tror
miljöinformationen kan förbättrasatt tonvikt läggsstörre vid presentationerom

miljöproblemenhur ska lösas ökaän medvetenheten problemen. Flerav att om
och fler är medvetna miljöproblemen har ringa kunskappersoner om men om
vilka åtgärder ska vidtas för lösa dem.attsom

Kunskapen måste således bli handlingsinriktad. Samtidigt det viktigtärmer att
människor i högre utsträckning får olika former feedback sitt miljöbeteen-påav
de, och därigenom vägledning och fortsättauppmuntran att mot ett mer
miljövänligt levnadssätt. intervjuadeDe efterlyste ofta bättre sittpågensvar
handlande Egentligen upplever inte handlingar har effekter ochattman ens man

inte mycket vad de leder till.vet Men jag litemår bättre i själen jagnär gör
något och jag känner mig delaktig i viktigt arbete. Det leder förhoppningsvisett
till fler positiva handlingar.
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informationMotsägelsefull

individen. Etttillförmedlasinformationmotsägelsefullaproblem denEtt är som
produktions-miljöeffekter. Frånklorinsblekmedletdiskussionenexempel är om

klorinshelsidesannonseriColgate-Palmolive, hävdas attfrånsfaren, stora
offentligaden1991.63 FrånNyheterförsumbara Dagensmiljöeffekter är

skador ivisst kanklorinunderstryksKemikalieinspektionen,frånsfåren, att ge
inte finns Dagensmiljönofarligt förklorinförbevis äroch några attattnaturen

motstridiga.sfär kaninformation från1991.73 MenNyheter även varasamma
enskildeblir denKonsekvensenvarandra.ställaskan attForskningsresultat mot

passivisering.tilllederförvirrad, vilketblir villrådig ochindividen

kunskapstärkaAtt

sprida in-förhåll inom kommunernaallamobilisering attbehövsDet en
vidtas.kanåtgärdervilkaframför alltochmiljöproblemformation somom

fostraförstadier läggerolikalärare attde insatserGlädjande är nersom
bidragitinspirerande lärareframkomintervjueri miljökunskap. I våraelever att

därförKommunansvariga börmiljöintresse. uppmuntraindividersutvecklatill att
specialutbildatharkommunMiljökontoreti Luleåmiljöundervisning. t.ex.skolors

inomför läraremiljötemakvällaranordnat naturveten-miljöfrågorilärare samt
miljöskolor.särskildautvecklaförsökerAndra kommunerskapliga ämnen.

sinamiljöinformation tillolikaskickarflesta kommunerDe typerut av
miljökatalogdistribueraharkommunGöteborgskommuninvånare. satsat att en
miljövänligalistaenergi påavfall ochinnehåller rådallmänna samt enomsom

miljökalen-ellermiljösnurrorspeciellaskickatharFlera kommunerprodukter. ut
Östersunds miljöhand-Stockholm haroch ikommuntill hushållen.drar l t.ex.

kommunerMångakommuninvånarna.tillvilka skickatssammanställts,böcker ut
ihälsoskyddsnämndenmiljö- ochharinformationsblad,skickar t.ex.ut

informationstidskriftskickattiofortlöpande under årOvanåkers kommun ut en
varje månadutkommerSundsvalls kommunkommuninvånare.till sinaSalus

Sundsvall.miljön imiljön Utinformationsblad Rentmed ett omom -
handlingsinriktad,oftastmiljöinformationformer ärolikaKommunernas av

till bättremedverkakommuninvånare kanhurråd och tipsinnehåller enom
inrättatkommunSundsvallsharinformationenförstärka ävenmiljö. För enatt

miljöinformatörstjänst.speciell
Älmhults detkommunvision därantagit över-kommunfullmäktige har en

grundasverksamheter påochkommunala beslutallagripande målet är att
Älmhults ekoplankommunsekologisk helhetssyn.prägladmiljömedvetenhet av

projektplaneradeOlika ärutbildningsinsatser.olikatill del t.ex.bygger stor
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införandet miljöskolor, marknadsföring ekologiskt tänkande till allaav av
Älmhultskommuninvånare bland miljödagar, utbildningannat genom av

politiker i miljöfrågor och ekologiskt tänkande, marknadsföring ekologisktav
tänkande till all kommunal personal, ekologisk grundutbildning för alla kommunal

specialutbildningpersonal, handläggare i ekologi och kretslopp, införandetav av
miljöombud kommunalapå arbetsplatser och miljöutbildning för alla kommunin-
vånare.

Forskningsresultat tyder feedbackpå effektiv teknik för energibespa-äratt en
ring. Analyser visar bostadsinnehavare regel har bristfällig informationatt som

huruvida tänkbara energihushållningsaktiviteter effektiva. Många studierärom
har genomförts där energianvändarna fått feedbackhar i form presenteradeav
resultat minskad energiförbrukning sedan föregående tidsperiod vecka,av
månad, ochår återbäring minskad förbrukning. Jusparatspengar som g.a.
oftare hushållen får detaljerad återföring sin energihushållning destosom mer
energi sparas.

Kommuner bör utreda vilka olikapå kommuninvånarnasätt kansom gensvar
sitt miljöbeteende.på möjlighetEn till feedback, samtidigt självförtroendesom

förstärks, handlingsmöjligheter påvisas, och miljöproblemenuppmuntrasansvar
vardagsnära,görs utarbeta miljöbarometer.är att en

Miljöbarometern bygger kommunenpå ställer konkreta mål föratt upp
miljöengagemang. Miljöbarometern kan innehålla mätbara uppgifter kansom
handla sophantering antal komposter i kommunen; insamlatmängdom papper,
glas och batterier; sopmängd invånare, inköpsvanor försäljningper av
alternativodlade märkta med bra miljöval, energi försäljningvaror, varor av
energisnåla lampor; energiförbrukning i kommunen, Vattenförbrukningvatten
förändrade fosfatvärden i luftföroreningar,vatten, bränslekonsum-transporter
tion, bullerfrekvens Kommunen kan i samverkan med flera olika lokalao.s.v.
organisationer välja lämpliga indikatorer fastställaoch olika önskvärda mål.ut
Delresultat kan publiceras och följs ofta det tekniskt,så ekonomisktär ochupp
administrativt möjligt. Därigenom får kommuninvånarna återkoppling sinapå an-
strängningar nå uppställda målsättningar.att

informationKommuners bör bli entydig möjligt,så inte olikaattsom
kommunala myndigheter lämnar motstridiga budskap.

Övriga hinder

Hittills har olika hinder diskuterats med tanke på utveckla individersatt
miljöengagemang. Här nedan diskuteras förhindrandeandra faktorer som
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intervjuade.deförmedlades av

tidbekvämlighet ochVana,

i interv-nämndeshinderåterkommandetidbekvämlighet ochVana, somvar
mighindrarexempel Detföljandemed attillustrerasjuerna, och kan somsom

speciellasaknaddåliga kunskaper,tidsbrist,miljönmig för är avmerengagera
dvs.jagleva gör,och främstdålig miljöerfarenheter att somvananav

bekvämlighet.
miljöp-för minskahinderkanlevnadsvanorförändra attSvårigheter ettatt vara
sig tillMänniskor harintervjuer.i anpassatbekräftades våravilketroblemen,

bryta.vilka svårakanlevnadsmönster,ochvissa tankesätt attvara
människor. Attförproblem mångadominerandeförefallerTidsbrist ettvara

ogräsbekämpnings-användai stället förfri från ogräsgrusgången attt.ex. rensa
med samhälletssammankopplat sätti sintid i anspråk. Detmedel är turtar mer

innebär långaorganisationlönearbetetsexempeltiden.organisera Ett är somatt
bostad.ocharbetsplatsmellanavståndgeografiskaarbetsdagar och stora

i formhinderpåverkaför kommunersvårighetkan attDet av vana,envara
tidmiljöinsatsersomligaFörvisso krävertid. extrabekvämlighet och men

tidskrävande.intemiljöhandlingar ärmångfaldsamtidigt förekommer somen
tidsbrist sammanhängerbekvämlighet ochlevnadsvanor,förändraSvårigheter av

motivation ochökamiljöintresse. Kanmotivation ochindividensmedäven man
försvagas.tidsbrist Enochbekvämlighet,hinderbör såsomintresse, även vana

erfarenhetersinahushåll berättavanliga atthär låtaframkomlig väg är avatt om
ochförebilderfungerafamiljer kanmiljöanpassat. Dessaförsöka leva somsom

referenshushåll.
innebärakanåtgärderolikavidtaförsöka attkanKommuner även som

och bekväma.tidskrävandemindreblirindividers miljöinsatser mer

Avslutande kommentarer

kanstrategi för hurlångsiktigutvecklarviktigt kommunerDet är manatt en
miljöanpassadetilloch övergångmiljöengagemangkommuninvånaresstödja mer

respektive kommunsutifrånutformasnaturligtvisStrateginlevnadssätt. måste
strategierna börkommunalaförutsättningar. Dehandlingsmöjligheter och lokala

följandefrånbland utgåannat
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Kunskap vilka faktorer stimulerar miljöengagemangom som

Individers miljöengagemang sammanhänger faktorermed insikt,såsom hand-
lingsutrymme, självförtroende och kunskap. Därför blir det viktigt attansvar, en
kommunal strategi utvecklas försöker stimulera dessa faktorer. I uppsatsensom
har givits olika exempel hur miljöengagemangpå kan vilkauppmuntras,
översiktligt sammanfattas i tabell
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översiktSammanfattandeTabell 4.

stimuleraförhållningssätt för attKommunalaförHinderFörutsätt-
miljöengagemangmiljöengagemangningar

for
miljö-
engage-
mang

miljöproblemsåvälinformationSpridaFörnekalförringa somInsikt om-- motåtgärdermiljöproblem
konkretaochmiljöproblem vardagsnäraGöraAbstrakta -- naturvistelserUppmuntramiljöproblem -

handlingsmöjligheterindividersPåvisasittUnderskattaHand- -- förbetydelseinsatsersenskildaBetona enhandlingsutrymmelings- -
miljöbättrePrivatekonomiskautrymme - beteendemiljöanpassatsubventioneraochBelönahinder -

förmöjligheterstrukturellaUtvecklaAvsaknad av -- livsmönsterpronaturellamiljöanpassade
alternativ

Uppmuntra individersåvälansvarskänslahos somFörsvagatAnsvar -- organisationeransvarstagande
Öka trovärdighetkommunal attglobalt ochinse genomInte -- utvecklamiljöbeteende,interntförändralångsiktigt ansvar

samarbeteutvecklakommunledning ochekologisk
organisationerolikamed

olika aktörermellanansvarsfördelningRättvis-
långsiktighetochhelhetBetona- nivåkommunaltillmiljökravglobalaBryta ner-

förmågantilltro tillindividens attFörstärka varMindervärde ochSjälvför- -- miljöinsatsnyttigkanoch göraotillräcklighettroende enen
positivaochsmåMedvetandegöraResignation och -- upprättandemiljöförbättringar, t.ex. av enpassivitet genom

miljöbarometer

lösningarochproblemkunskapSpridakunskapBristKunskap om-- miljöundervisningskolornasStimuleraMotsägelsefull -- i miljöfrågorlnternutbildainformation -
rådgivningekologiskStarta- miljöbeteendeindividersåterkopplingGe-

informationEntydig-
intemiljöinsatser ärÖvriga vissaPåvisaTidsbrist att-- tidskrävandeVanafaktorer - ochtidskrävandemindremiljöinsatserGöraBekvämlighet mer--

bekväma
brytaerfarenheterindividersFörmedla attav-

tidanvända m m.vanor,
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Mätbara och lokala målsättningar

kommunala strategiernaDe bör bygga klarapå och praktiska målsättningar med
lokal karaktär, där kommuninvånarna fortlöpande kan få sinapågensvar
miljöinsatser. möjlighetEn sådan nämndes tidigareär utarbeta miljö-attsom en
barometer, vilken innehåller konkreta och förmätbara mål miljöengagemang. I
tabell 5 här nedan exempel målsättningar vilkapå kopplade till mätbaraärges
resultat.

Tabell Mätbara målsättningar miljöbarometer för miljöanpassad livsstil-

OMRÅDE MÅLSÄTTNING MÄTBARA RESULTAT

INKÖP ökad användning ökad marknadsandel förav- -
miljöanpassade produkter miljöanpassade tvättmedel -

rengöringsmedel
ökad marknadsandel för-
altemativodlade grönsaker
sädesprodukter

AVFALL Minskad avfallmängd Minskad hushållsavfallmängd- -
kg år invånareochper

ENERGI Minskad energikonsumtion Minskad mängd kwh och- -
olja liter år och invånareper

TRAN- Minskad bränsleförbruk- Minskad bränslekonsumtion- -
SPORTER ning i samband med bensindiesel år ochper

invånaretransporter

5tabellI exempel mätbara förändringarresultat påvisar hushållensges vars
ansträngningar till miljöanpassadeövergå livsstilar. Statistik kan häratt mera
samlas in från kommunala myndigheter, handel frånoch Statistiskat.ex.
Centralbyrån. indikatorerDessa kan kompletteras med andra mätvärden kansom

förändringarpåvisa i miljöbelastning, fosfatvärdensåsom i avloppsvatten,t.ex.
tungmetaller i det kommunala avloppsslammet, halter olika föroreningar iav
luften. blir viktigtDet för kommuner diskutera vilka mätbara resultat kanatt som
ingå i miljöbarometer, och kan kännas angelägna och motiverande fören som
kommuninvånarna. Det betydelsefulltär även koppla målsättningaratt samman
och mätbara resultat med existerande miljöproblem vilka åtgärder kansamt som
vidtas för fastställdauppnå målsättningar.att

913-0212
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aktörerSamverkan med andra

de samhällsorgan,avseendesig överblick med påskaffabörKommunen en
enskilda dyl.organisationer, företag,sammanslutningar,föreningar, personer o.

viktigt olikakonstruktiva samverkanspartners. Det ärfungerakan attsom som
målsättningar.förverkliga formuleradeförsökaaktörer tillsammans strävar åt att

aktiviteter, kan detskildakoordinera aktörersöverblick ochFör haatt vara
bildar lokalamiljösamordnaresärskildbetydelsefullt kommunen samtutseratt en

samverkanspartners.intresseradebeståendemiljösamordningsgrupper av

Personlig kommunikation4.

kommunikationen,personligasociala nätverket, denframgått tidigare detSom är
beteendeförändringar. innebär kommunersDeteffektiva formen förden attmest

sociala nätverk,och utvecklahuvudsakligen bör byggastrategi på attgenom
idéutbytarträffarreferenshushåll,personliga förebilder,miljöcirklar,arbeta med

kompletterasgenomtänktpersonliga kommunikationen bör sättDen etto.s.v.
valviktigt budskapetkommunikation.massmediaorienterad Detmed är oavsettatt

handlingsmöjligheter,insikt,från stärkakommunikationskanal utgår att ansvar,av
kunskap.handlingsinriktadoch förmedlasjälvförtroende

miljöförstöringen ska kunnafrån ochkrävsDet ett stort var en omengagemang
bättreutvecklingen och skapavändachanshejdas, ska ha att enenom

inriktats deinsatser hartidigare störreför Mycketlivsmiljö alla. motav
iarbetet högre gradframtidenindustriernas utsläpp. mästeIpunktutsläppen, mot

fokuseras till del berordiffusa utsläppen,ochde många små storäven mot som
handlingar.beslut och Enindividers vardagligaagerande,hushållens

förändramiljöintresse ochindividersdärför ökanödvändig förutsättning blir att
inriktning.miljöanpassadlivsmönstersvenskens mot meren

förstatidigare ihararbetsmetoder och kompetensMiljövârdsorganisationers
kunnapunktutsläpp. Förför kunna hanterahand byggts större attattupp

miljöintresse, behövs delvisstimulera allmänhetensochdifusa utsläppbekämpa
beteendevetenskapligaioch ökad kompetensarbetsmetoder utvecklasandra

kommunin-blandmiljöengagemangförverkliga önskvärtfrågor. kunnaFör ettatt
ofantligatillskjutas. Idag användsekonomiskabehövervånarna även resurser

individers ochmiljöskador uppkomnatidigareför att genomresurser reparera
framtidapreventiva åtgärder kansatsningökadföretags agerande. Genom en

undvikas.miljöskador
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Uppdraget och tillvägagångssättet

Utredningen för livsmiljö 199101kommunernas arbete god uppdrogMom en
skrivelsemed den 10 december 1991 Statskontoret utarbetaatt ettav

utredningsunderlag rörande länsstyrelsens roll idet samlade miljöarbetet avseende
kontakterna med kommunerna.

förberettsUppdraget hade dialog mellan utredningens sekretariatgenom en
och utredarna vid Statskontoret varvid behandlats bland frågeområden ochannat
tillvägagångssätt, nämligen genomföra intervjuer ansvarigamed antalpáatt ett
länsstyrelser och med från i respektivekommuner län. Enrepresentanter ett par
intervjuguide utarbetades i samråd med utredningens sekretariat.

Intervjuer genomförtshar vid länsstyrelser med miljövárdsdirektören ochsex
dennes medarbetare i ikommuner och dessa län ochnärmaste tvâsamt vart ett av
där främst med miljö- och hälsoskyddschefen. intervjuades iI länett tre
kommuner.

frågeområdenDe tagits vid intervjuerna följandeärsom upp
Kontakter och anledningar till kontakter-
Samarbete och samordning-
Informations- och kunskapsutbyte-
Tillsynsansvar tillsynsarbeteoch-
Bevakning hälsa och säkerhet riksintressensamtav-
Framtida rapportering och Verksamhetsuppföljning-

Intervjuerna har genomförts i följande län och kommuner

Jämtlands läns länsstyrelse-
Östersunds kommun-
Åre kommun-
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Västernorrlands läns länstyrelse-
Sundsvalls kommun-
Timrå kommun-

Södermanlands läns länsstyrelse-
Katrineholms kommun-
Oxelösunds kommun-

Kronobergs läns länsstyrelse-
Växjö kommun-
Lessebo kommun-
Tingsryds kommun-

Kristianstads läns länsstyrelse-
Kristianstad kommun-
Tomelilla kommun-

Malmöhus läns länsstyrelse-
Malmö kommun-
Skurups kommun-

Preliminär redovisning uppdraget har vid kommittésammanträdet denägtav rum
20 maj 1992 och därefter med arbetsmaterial, redovisats under hand den 17som
juni och 10 juli, omfattande sammanfattningar frågeomrâde respektiveper
minnesanteckningarfrån intervjuerna.

Minnesanteckningarna redigerade och förts tillbakahar till de intervjuadeär
haft tillfälle korrigera, komplettera eller stryka ned noteringar.som genom egna

minnesanteckningarDessa kommer finnas tillgängliga i vidupplaga denatt en ny
tidpunkt då kommittén lägger fram sitt betänkande.

följande sammanfattningarna i slutligt skick.Det återger delenDen av
uppdraget effekter hos kommunerna de olika försystemensom avser av
tillstånds- tillsynsavgifteroch slutredovisas samtidigt med promemoria.separatnu

Intervjuerna har genomförts Sofia Ericsson, Gunilla Forsling och Andersav
Kihlberg. Vid intervjuer medverkade kommitténsnågra sekretariat.även
Sammanfattningarna har gjorts Gunilla Forsling, frågeomrádena l ochav -
Anders Kihlberg, frågeomrádena 6 avsnitt4 och kommentaren 7. Områdena 1-

3 länsvist sammanfattade i bilaga Bilagan publiceras inte iär även Anm.-
betänkandet, beställa frångår Statskontoret.attmen
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till kontakter2. och anledningarKontakter

miljövårdsenhetenKontakter med

vanligt dagliga kontaktermedkontaktfrekvensen hög, detAllmänt ärärsett
och miljövårdsenheterna.mellan kommunerna

miljövárdsenhetenkontakter medhar kommuner änlånI några stora mer
i länetkontaktar hellre kommunermindre Mindre kommunerkommuner. större

kontaktar kommuner harockså länetlänsstyrelsen. förekommerDetän att som
kompetens.

Ärendestyrda ämnesområdenFöljande ärende- ochkontakter överväger.
fallande ordninginämns

juridikkontaktermiljöskyddsärenden handläggare och-
livsmedelsärendendjurskydds- och-

kalkningsbidragsärenden-
anläggningarkommunalamiljöstörande-

planärenden-
naturvårdallmän-

renhållningavlopp ochvatten,-
inñltrationsanläggningarñskodlingar,va-frågor, täkter,-

miljöövervakning-

anledningar tillavsnitti dettaoch expertområden nämnsKompetens- somsom
länsveterinären,miljöjuridisk kompetens,juridisk ochkontakt främstär

lantbruksen-processteknik, planenhetenbiologisknaturvårdskompetens, samt
heten.

regional nivå för framföralltbrister kompetenskommunerNågra ser
miljöfarligtsaneringsprojekt,avfallsfrågor ochkemikaliefrågor, LKP-ärenden,

bristen kompetensvattenbiologi. påavfall kommuner görNågra nämner attsamt
Livsmedelsverk,myndigheter Statensdirektkontakt med centralaatt tas som

Kemikalieinspektionen.Naturvårdsverket,
bli kommunernasidan skulle bättredialogen medlänEtt grönaatt omanser

ekologer.hade

allmänhetenKontakter med

miljöorganisationer massmediaochmed allmänheten,kontakterKommunernas
positivtvanligen dessaomfattande. påKommunernaär sammantaget ser

ömsesidigt informationsutbyte. kommun harkontakter. EnKontakterna uppges ge
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särskild miljöinformatör och kommuner deltar i mellankommunaltett ettpar
projekt miljöinformation.om

Allmänhetens klagomål djurskydd, mögel, buller enskildarör och ärenden
avlopp, planärenden. kommunerEtt har öppenhet ochsamt storsom par

tillgänglighet för allmänheten jourtelefonmed för miljöfrågor och klagomål.
länEtt decentralisering tillsynsansvaret till kommunerna harattpar uppger av

minskat telefonfrågorna från allmänheten. Ett län har strategin inte besvaraattpar
frågorklagomål från allmänheten hänvisar till kommunen, däremotutan tas
frågor till sidangröna emot.

länEtt kontakterna med allmänheten betungande ochäratt attuppger
miljöorganisationerna bedriver lobbyverksamhet och inte förstår myndighets-
funktionen. Ett län allmänheten dåligt insatt i hur tillsynsansvaretärattuppger

fördelat i olika ärenden mellan lokal regional nivå,är och vilket upphov tillger
frågor.

Flera län har frekventa kontakter med miljöorganisationer, företag och skolor.

Massmediakontakterna verkar iutvecklade kommunerna länen.änvara mer
Undantag finns för vissa miljöfrågor, där län har vidtyngre ett par vana
massmediakontakter.

Samarbete och samordning

Kommunalt samarbete

inomKommunerna samtliga besökta län i formhar samarbete planlagdaav
projekt samplanerade utbildningsinsatser eller kurser församtgemensamma

kommunalt anställda handläggare. Planer projektidéer framoch årligen i dentas
verksamhet bedrivs kommunförbundets länsavdelningar. femI Isom av
fem län projekt inom livsmedelsområdet,pågår länsveterinä-sexav gemensamma

brukar delta. avfallsområdet inriktningInom med miljöfarligt avfall drivspåren
samarbetsprojekt i hälften länen. län har initiativ bildatsI kommunalttvå påav
särskilda för hanteringbolag miljöfarligt avfall.av

Kommunala samarbetsprojekt inom följandepågårnämntssammantagetsom
områden förskolordaghemslokaler, grustäktsplanering, grundvattentäker, Husoch
Hälsaprojektet miljövårdsprojekt bland riktad tillsyn bilvårdsmedelsamt annat av

bilvårdsanläggningaroch amalgam. de fallenI länsstyrelsensamt senare uppges
drivande i län.tvåvara

Några de kommunerna har omfattande i olikastörre samarbeteav gruppe-
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fem städerna,ringar kommuner 10-kommunersgruppen, de störstat.ex.av
miljöansvarigaGrupperingar kommunalaåtgärdsgrupp Nord, XYZ-län etc. av

Länsförbund och trafik-finns Föreningen för allmänt hälsoskydd.också t.ex.
också.förbund med landstinget föreningen för OPSlS-användare nämnssamt

samarbetsprojektsamtligafolkhälsoområdet har län medInom någotnästan
mindre aktivt ellerlandsting primärvård. samarbete kan ellereller Detta vara mer

förefterlyser tydligare samordningsansvaromfattande. kommunerNågra
både ifolkhälsofrågor bättre tillvaratagande miljömedicinsk kompetensoch av

kommunerna och inom länet.
vanligasteförekommer tjänsteutbyte mellan kommunerna. Det ärDet att

djurskydd, livsmedelskontrollkommuner säljer tjänster inom områdenstörre som
tjänsteförsäljning förmindre utbrettlaboratorietjänster. förekommerDetsamt

radonmätningar, bullermätningar datarådgivning. kommunerNågrasamt uppger
smidigare former.tjänsteutbytet utvecklas till effektivare ochbordeatt

Regional samordning

samordnare fungerar iregionala samordningen med länsstyrelsenDen som
kalkningsprojekti försurnings-, ochvattenvårdsförbunden, luftvårdsförbunden,

har egeninitie-för naturvårdsinventeringar i flesta län. kommunerde Någrasamt
vill ha ökatsamarbetsprojekt för luftmätningar. kommunerrade Ett ansvarpar

för kalkningsprojekt.egna
miljöprojekt blandtagit initiativ till särskildaflera län har miljövårdsenhetenI

kemikaliefrågor tätortsbrånsle ochoch avloppsfrågor,annat vatten- som
vägstyrning miljöfarligt gods,bensinhantering, och kvicksilver,amalgam av

ochmiljöfarligt avfall kommun- läns-grustäktsplanering, hantering överav
infiltrationsanläggningar.saneringsprojekt, enskilda avloppgränser, samt

samordning via länssty-i efterlyser bättre regionalKommunerna några län
bullerområdetfolkhälsoområdet, radonfrågor, bostadsbyggen,relsen inom samt

villkor tillståndi vissa miljötillsynsfrågor, omprövning ocht.ex. samtav
kemikaliefrågor kemiska produkter. kommunmed stöd Lagen EnLKPav om

för avfallsplanering,samordnande borde utvecklaslänsstyrelsenattanser ansvar
energiplanering samhällsplanering.och

ansvarsfördelningen inom regionen för LKP-tillsynen klargjortslän harI ett
förtydligandesamordning ochoch i län finns behov sådanett annat avav

LKP-tillsynen.

Miljöplanering

förSamtliga kommuner har form eller verksamhetsplannågon av program



2691993 19 BilagaSOU

varit initierandefyra län har kommunernainom miljöområdet.åtgärder l av sex
strategier. dessamiljöprogram eller Inomkommunaladrivande i arbetet medoch

regionalalänsstyrelsen ochmedprogramutveckling tillsammanslän pågår
miljöanalyser.

få framdrivande förvarit initierande ochlänsstyrelsenlän harl attett par
regionalagamladessamiljöprogram. några årregionala Det attuppges

till nationellabland med hänsynhåller reviderasmiljöprogrammen på annatatt
miljömål.

kunskapsutbyteochInformations-4.

Informationsspridning

myndigheter direktfrån centralamiljöinformationflödeenormtDet är stort av
allt förde påflesta kommunernatill kommunerna. De att prenumereraruppger

vilketdilemmasäkerhets skull. dåDet uppstår attett uppges somsovra,
utvecklatharflesta kommunernabesparingsskäl.nödvändigt bland Deannat av

byggtmaterialurvalstrategier för sortering och ävenanpassade samt uppav
förvaltningar.kommunalanyttjas fleramiljöbibliotek, kan avsom

avgifterprenumerationsavgifter och påSamtliga statliga myndigheter tar
myndig-varierar mellanför informationutbildning.och Systemenrapporter

för kommunerna. Sammantagetförsvåra överblickenvilketheterna, uppges
Boverket bra påLivsmedelsverk ochKemikalieinspektionen, Statens ärnämns att
Naturvårdsverketkompetensområde.informationsspridning inom respektive

frånpåpekasfaktabladen. Detblivit bättre blandha annat engenomuppges
snabbare Natur-utarbetas änKemikalieinspektionenskommun rapporteratt

framtag-långsamråd harNaturvårdsverkets allmännavårdsverkets och att en
ningsprocess.

samordnarerollborde hapåpekar länsstyrelsenkommunerNågra att somen
i län. kommunlagändringar. diskuteras Eninformation Frågan ett paromav

informationsspridningmed dithörandelagsamordnandedet ansvaretattanser
departementsnivå.borde påtas

samordningaktiv roll imiljövårdsenhet tagitlän har länsstyrelsensI ett enpar
miljöbulletinisammanställa nyheterinformationsspridningen dels att engenomav

myndigheter ochinformationsspridningen från centraladels bevakaattgenom
för kommunförbundetsplanläggning inomaktivt delta i sammankomster ramenav

länsavdelning.
tagitsinformationsspridningen haAndra initiativ för samordnaatt avuppges
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Naturvårdsverket och kommunförbundet med sammanställningar informa-och
tionsblad. fungerarI län miljövárdsenheten försäljareNaturvårdsverketsett som

miljöskrifter till skolor och universitet.av

Kunskapsutbyte

Initiativ till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna bli allt vanligare ochuppges
viktigare förstöd kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Kommunför-som
bundets länsavdelning spela i samtliga förroll län erfarenhetsutbytetuppges en
i kurs seminarieform.och årligaI den kursplaneringen inriktas ämnesvalet på
nyheter. Kunskapsnivån kan efter kommunernas behov. Dessutomanpassas

regionala blir mycket billigare grund mindreavsevärt påuppges arrangemang av
reskostnader.

Kunskapsutbyte i skilda former mellan kommunerna vanliga.är Det
förekommer länets deltar i regionalt kunskapsutbyte.att experter

Kommunerna flera former utbildningssamordning ochsammantagetuppger av
upphandling konsulter och för förbilliga och kunskapsstö-experter attav anpassa
det till kommunernas behov. Exempel föreläsare inbjuds frånnämns ärsom

myndigheter,centrala företag,samarbete med branschorganisationer, miljö- och
intresseorganisationer, högskolor och universitet.

kommunerNågra det planera kompetensutvecklingenär svårtatt attuppger
både varierandepå grund det utbudet. mindreDe kommunerna har särskildaav
problem bevaka smala kompetensområden.mångaatt

Naturvårdsverkets kurser alltför dyra och har alltför deltagaremångaanses
för kunna fungera forum för kunskapsutbyte. förSom stöd kompeten-att som
sutvecklingen i kommunerna föredras genomgående fortbildnings- och dis-
tanskurser vid högskola.

Ett län mycket aktivt samordnare miljöutbildningär både korta ochsom av
längre kurser. längreDe kurserna, i vilka företag deltar, alltföräven dyraanses
för kommunerna i 20länet tkr-nivån.

Ett län behovet kompetensutveckling inte inomså länetäratt stortuppger av
eftersom kommunerna har anställd personal med kompetens.

utbildningsdagarAntalet i kommunerna begränsade till cirka tio dagarär per
5-7%år arbetstiden utbildningsbudgetenmedan varierar. l sammanhangetav

frånpåpekas kommun skyldigheten sprida kunskap borde ingå i detatt atten
tillsynsansvaretcentrala inteoch belasta kommunala utbildningsbudgetar i den

utsträckning det idag.gör



2711993 19 BilagaSOU

tillsynsarbeteTillsynsansvar och

ochmiljövårdsenhet, motsvarande,relationen länsstyrelsensmellanFör
intervjuadehälsoskyddsförvaltning fäster demiljö- ochkommunens upp-

förändringarmiljöskyddslagen och demärksamheten särskilt tillsynen enligtpå
kallade frivilligagäller dels detdär skett de så över-åren. Detsenastesom

Övertagandeobligatoriskafrån och med 1981, dels kommunernastagandet av
miljölagarna1989. tillsynen enligt de andraC-listans anläggningar Men även tas

viss utsträckningiupp
positivt.C-listeövertagandet övervägandeErfarenheterna hittills återgesav

Tillsyn kommasamstämmiga iLänsstyrelser och kommuner härär stort. anses nu
länsstyrelsen.i utsträckning låg hos Men äventill stånd än närstörre ansvaret

erfarenheter anförs. exempel följande.varierande Några är
intemedför problem deanför objekten C-listankommun påEn attatt genom

ordning sina underlagobjekten kännedom reglerna och påde harstörre omsom
kontrollprogram.genom

vid lantbruken sedananför förbättringar skettkommunEn attannan
inte Miljöskyddslagentagit tillsynen. Tidigare hadekommunen över somman

gödselhanteringen bara använda hälso-i samband medinstrument kundeutan
viaskyddslagen eller länsstyrelsen.gå

hanteringenC-listan,har objektkommun, påEn mångastörre attansersom
behandlasbyråkratisering. borde i ställetC-objekten medfört De somenav

byggnadslovsärenden.
förbättradestillsynsarbetet inom länetlänsstyrelse, närEn attsom anser

avlastning iC-listan, det inte blevkommunerna någon störresägeröver atttog
frånslipper klagomålen allmän-länsstyrelsens länsstyrelsenarbete än attmer

frivilligt.Avlastning blirheten. det kommunennär övertar
intebrist länsstyrelsendetlänsstyrelseEn att gettsannan anser vara en

Länsstyrelsentillsynsmyndighet enligt miljöskyddslagen.ställning regionalsom
sig.misskötertillbaka delegation kommunen Menhar idag rätt att ta manom

grund.regionalt tillsynsansvar brasamarbeta och då uttalatskall är ett en
anläggningar skett iFrivilligt vissa har redan någraÖvertagande storaav

Allai varierande utsträckning i alla de besökta länen.kommuner. planerasDet nu
minsta sig ha Övertagande.de planerkommuner några sägerutom av

och A-listans anlägg-kommun vill direkt allt, både BEn större övertanu
inte fått fullt medhåll. Vadningar. uppvaktning vid länsstyrelsenMan har trots

vissa anläggningar ligger frågan hos Regeringen.gäller nu
anläggningar i viss bransch,oftast förekommandeDet är övertaratt man

exempelvis hela B-listans anläggningar. Flera de kommunerän somsnarare av
naturligt sikt all tillsyn enligtdetta detöver sätt övertar att tanu ser som
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miljöskyddslagen.

En lång rad synpunkter har förts fram vad lämpligpå omfattningärsom av
kommunernas Övertagande tillsynen.av

Från länsstyrelsehåll anförs i flera fall det avgörande kommunenär haratt om
eller kan förväntas skaffa kompetens och kapacitet för tillsynsarbetet i fråga.
Några anför i de fall anläggningen påverkar miljön regionalt eller vidareatt ännu

Ävendettaså skäl behållaär tillsynen vid länsstyrelsen. antalet anläggningaratt
i viss bransch påverkar i så visst minimiantalmåtto krävs föratt etten att ge
underlag för specialisering i tillsynen. Länsstyrelsen arbetar regionenöversom
har förutsättningarstörre med god ekonomi hålla specialister i kompliceradeatt
branscher med relativt anläggningar. Om det däremot finns flera B-anlägg-
ningar i kommun har kommunen förutsättningarså såtyp storaav samma en nog

Ävenlänsstyrelsen sköta tillsynen kompetentpå sambandetsätt.att ettsom
mellan prövningen, enligt nuvarande lagstiftning hur helst ligger vidsom som
länsstyrelsen för B-listans anläggningar, tillsynenoch kan förtala behållaatt
tillsyn vid länsstyrelsen. Sådana samband länsstyrelse finnasocksåanges av en
mellan tillsynen miljöövervakningensoch vidare utbyggnad.

Även kommunernas nämndorganisation betydelsefull enligt länsstyrelseär en
vid dess bedömning ansökan Övertagande. Om positivtnärhet i tillsynenärav om

finnsså ändock risk för alltför lokal beslutsprägel.en en
Från några länsstyrelser famhålles frivilligadet övertagandet lett tillatt nu en

splittrad bild och logiken i vad kommer ligga länsstyrelsepåatt attsom
respektive i kommun brister. vissI mån övertagandet snedvriditsattanser man

kommunerna sneglat anläggningar till-på betalar ansenligaattgenom som
Överblickensynsavgifter. kommer bli lidande också grundpåatt attav rappor-

teringen kommunernas tillsynsarbete inte väl utvecklat. Styrmedel saknasärav
Ändockför kunna tvinga fram uppgiftslämnande. hävdar flera länsstyrelseratt ett

kommunernas önskemål den viktigastekanskeär utgångspunkten.att Någon säger
de blott skaffarså de det viktigast nämligen kompetensen.äratt ansvaretges som

Flertalet kommunerna inriktade frivilligtär på över mycketsagt att taav som
miljöskyddstillsynen. oftast förekommandeDet förefallerargumentetav

sammanhänga med närheten och kommunmedlemmarnas intresse. Man är mest
berörd, det sedan samtidigt förekommamå regionala effekter eller vidare
effekter. Redan i dagens läge med tillsynsansvar vid länsstyrelsen sigengagerar
kommuner ibland besök vid anläggningarna och deltagande vid be-genom
siktningar i remisser från länsstyrelsen fråneller koncessionsnämnden.etc. samt

fulltAtt då naturligt. Erkännandenär länstyrelsens kompetensta påsteget ut av
industrianläggningar uttalas ändock kommun själv harstora starkav en som en

miljöorganisation.

förekommerDet några kommunkommentarer exemplifierar hursom
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bör dimensioneras för tillkommande tillsynsuppgifterna. harManresurserna
förväntningar tillsynsavgifter skall finansiera den utvidgade verksamheten.att

kommunNågon inne finnansiera remissverksamhetenpåär ävenatt att tagenom
avgift.en

tidigare finnsSom det dock kommuner intenämnts några små tasom avser
frivilligt. arbetsfördelningnågot En kommun nuvarande lämplig.över ser som

Länsstyrelsen har i sin organisation djupare kompetens på mångastörre en
områden och distans till inomaktörerna kommunen. talarNågonen om
tendenserna till kostnadsövervältring från till kommunen.staten

Länsstyrelserna och sig tillsyn enligtkommunerna uttalar andraäven om
miljöskyddslagen.lagar än

länsstyrelse beskriver tillsynsansvaretEn länsstyrelsen äratt attgenom ange
tillsynsmyndighetregional enligt renhållningslagen, naturvårdslagen, hälsos-

kyddslagen och livsmedelslagen. Länsveterinären har överinseendet över
livsmedelsområdet djurskyddsområdet.och länsstyrelser härutöverNågra nämner
tillsynsansvaret enligt lagen kemiska produkter LKP och vattenlagen.om

kommunernas sida refereras oftast till förutom miljöskyddslagenFrån - -
livsmedelslagen, djurskyddslagen iLKP, och hälsoskyddslagen fallande ordning.

Uppgiftsfördelningen mellan kommun länsstyrelse kommenteras blandoch
vad kemikalieområdet.gällerannat

länsstyrelse anför tillsynsansvarEn länsstyrelsens delat med kommu-äratt
Vid de företag där länsstyrelsen bedriver tillsyn enligt miljöskyddslagennerna.

bedriver länsstyrelsen också tillsyn enligtsamordnat liggerLKP. Resten på
kommunerna omfattande.och den mycketär

En kommun anför länsstyrelsen viss tillsyn enligtstörre har LKP,att attmen
det ändock oklart mellan länsstyrelse och kommun.är gåransvarsgränsernavar
Efter emellertidanvänds och kommun.LKP dennastarten sen nu mer mer av

harFlöden kartlagts, substitutionsprincipen lyfts fram kampanjerochmer mer,
bedrivs.

område flera länsstyrelserEtt särskilt pekar naturvårdsområdet.på ärsom
länsstyrelse anför lagstiftningenEn har kommunerna omfattandeatt gett

naturvårdsuppgifter och de har möjligheter genomföra viljangoda dematt att om
och kompetensen finns. Medel finns i utsträckning i parkförvaltningen.redan stor

länsstyrelseEn pekar mängden naturvårdsärenden, blandpå annatannan
rörande skogsavverkning och täktärenden, ifrågasätteroch så många småom
ärenden liggaskall länsstyrelsen. Hittills varitpå har rädd delegeraattman
biologiskt kompetenskrävande ärenden, länsstyrelsenär så påstormen pressennu

omstrukturera sin verksamhet initiativ till delegering kan kommaatt att tas.att
kommunEn särskilt sina planerstörre bredda kommunensomnämner att

kompetens bilda ekologgrupp miljö-med och hälsoskyddskontoretsattgenom en
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landskapsarkitekten.och stadsbyggnads biologer samt
flertalet intervjuade erfarenheter i tillsynen.Det har arbetssättstora av nya

flera ofta i positiva ordalag.Branschtillsyn kommuner och då Iomnämns av
fall har sammarbetat inom länet eller mellan kommuner.många någraman

Inventeringar har gjorts och har förts vid olika eller ibudskapen mötenut
formliga från dyliktbranschkampanjer. omdöme kommunEtt är att systema-en
tiskt klagomålshantering. kommun fram-arbetssätt bättre Frånär än en annan

branschprojekt framför objektvisa tillsynsbesök.hävs

utveckling systemtillsynen omvittnas från håll, både frånEn någraav
markerar emellertid det intelänsstyrelser och kommuner. länsstyrelseEn att

räcker med förlita sig egenkontrollen och studera hittills utveckladepåatt
Ävenmiljörapporter. till krävsfylliga utsläppsdata relaterade kontrollprogram för

fullgöra sina uppgifter.länsstyrelsen skall kunnaatt
försök genomförtsmed systemtillsyn inom kemikalieområdet har underEtt

yrkesinspektionen, Arbetarskyddstyrelsen,medverkan kommuner ochtvåav
förslagNaturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Utgångspunkten ettvar

enligt vidarede regionala miljöprojekten. Försöket kommer utvecklasett attav
tioårsperiod syftet enligt ochunder med stärka tillsynen LKP ävenatten

samordna miljöskyddstillsyn kemikalietillsyn.och
Förväntningar förutsättningar för tillsynsarbetetuttalas från håll skallnågra att

förbättras miljölagstiftningen miljöskyddskommittén ochöversynengenom av
kraftigare genomslag för sektorernas miljöhänsyn.

Erfarenheterna rådgivandedubbla roller ochlänsstyrelsernasav -
kontrollerande har redovisats i enligt följande.detstort-

kommunhåll anförs sidan i praktiken inte uppleverFrån å attena man
problem med länsstyrelsen har dubbelroll, andra sidan länsstyrelsenåatt atten

sig iråd och borde kunna sträcka längre generellaär att attsparsam ge man
emellertid förståelse för särskilt juristerna sig förMan har aktarattresonemang.

försätta sig i jävssituation.att
utsträckningKommentarerna speglar i viss den kommunerna stöder sigmån

anförpå länsstyrelsen. kommun inga problem med länsstyrelsensEn större
dubbelroll, Informella muntliga överläggningar vanliga. sigKommunen sägerär
behöva förekomstenlänsstyrelsekontakterna för överblick liknandeöver av
ärenden. till ikomma ställningstagande kommun och länsstyrelseAtt samma
behövs inte.

kommuner i sig i anförDe utsträckning behov stödstörresom anser vara av
de söker sina frågor direkthåll. Kontakter medpå påävenatt annat tassvaren

myndighetcentral eller kommuner. Beträffande miljöjuridiken dockandra svårtär
orka med få fram från håll länsstyrelse och därän äratt att annatsvar man

försiktig med anledning risken för jäv.av
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olika län anför kommuner exempel från djurskyddssidan. det falletl Itvå ena
klagas alltför formellt agerande från länsveterinärens sida rådgivningenpå så att
blivit lidande. det andra fallet anför kommunen länsstyrelsen allmäntl äratt

risk för jäv.med råd grund respekterar kommunenpå Dettaattsparsam ge av
djurskyddssidanoch söker håll. detta det gällerpå Men svårt påär närannatsvar

djur.omhändertagande av
olika länsstyrelser använder varierande uttryckssätt enligt detPå någotman

följande.
direkt enskildaförsöker undvika konkreta råd i ärendenMan att menge

bidra med bakgrundsfakta Vid förfråganändock och allmänna resonemang.
miljövârdsenhetens tjänstemän försöker undvikalämnar kunskapsunderlag men

direkt påverka positivtkommunens beslut. kommunerna kontaktarAtt äratt oss
inte i beslutsfattandet. Vioch kan råd medverka medvetnaärge men om

jävssituationer informerar sig juristernakan uppkomma. Handläggarna hossom
för inte fel. Vid exempelvis sammanhållshamna besvärsärendenatt som av

miljösidanjuridiska enheten stöder sig inte de handläggarepå påman som
händelsevis tidigare lämnat råd i ärendet.

verksamhetKommunal tillsyn eller anläggning bedömsöver kommunal av
flertalet intervjuade miljö- inte speciellt problemfylld.och hälsoskyddschefer som

kommuner har frivilligt tagit denna tillsyn, flera diskuterarNågra över göraatt
det.

länsstyrelsehåll varierar från positiv tillFrån kommentarerna äratt man
övertagandet, till början orolig tillsynen skulle försämras,att attman menen var

positiva erfarenheter, till finns risk för tillsynenshar detatt attman nu en
integritet, framför iallt kommuner där det mellan aktörerna.små är nära

kommentarer länsstyrelse och kommun då de anför detI några möts att
avgörande inte verksamhetanläggning kommunal eller icke kommunal.är ärom

betydelse för bedömningen lämpligheten tillsynkommunalAv överav av
hälsoskyddsorganisationenskommunal verksamhet miljö- ochanges snarare vara

och kompetens i branschen i fråga.resurser
förvalt-länsstyrelse pekar betydelsen kommunens nämnd- ochpåEn av

ningsorganisation i avvaktar effekternasammanhanget. Exempel på attges man
innan tillsyn. Länstyrelsenssammanslagna kommunala nämnder delegerarav man

förhuvudsakliga policy dock kommunalt Övertagande vittsåär att acceptera
anläggningen inte förorsakar miljöeffekter kräver speciellregionala eller

kompetens.
mindre kommun kommunala tillsynen inteFrån exempel den råttpå atten ges

vattenverket i vissa frågor. mindre framhåller depå En kommunannan
situationer särskilt arbetssamma då tillsynen påtalar brister avhjälpandesom vars
kräver Denna kommun kommer inte för ytterligareverka Övertagandeattpengar.
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tillsynsansvar.av
En kommun vittnar tillsynen kommunalstörre verksamhetöver ärattom

tidskrävande företagen.avsevärt bollas mellan olikaän över Frågorna mångamer
Åtgärderinstanser. kräver kräver tid. känns tråkigtDet nämndnärsom pengar en

överklagar nämnds beslut. Länsstyrelsen tyder dock förekommandeen annan
spänningar mellan kommunernas förvaltningar tillsynensköterattsom man av
den kommunala verksamheten.

finnsDet exempel miljö- ochpå hälsoskyddsnämnd anmält kommunen tillatt
åtal, i miljö- hälsoskyddsnämndäven och anmälan tillatt voteratmen man en om
åtal skulle göras.

Bevakning hälsa och säkerhet samtav

riksintressen

Flertalet intervjuade anför i varierande ordalag aktivt bevakar miljö-att man
frågorna i planprocessen. kommun beskriverEn det utvidgatattsom man
verksamheten från enbart myndighetsuppgifter inom miljöområdet till användaatt
miljökompetensen i planprocessen.

Man betonar, både i kommun och länsstyrelse, vikten komma tidigtattav
i planprocessen för miljöfrågorna verkligen skall beaktas.att

Från kommuner omvittnasnågra hur särskilda organisatoriska med flera
förhållanden påverkar miljöhänsynen i planerna. miljöberedningEn sammansatt

politiker och tjänstemän från alla miljörelaterade nämnder och förvaltningarav
skapa förutsättningar.goda Särskildasägs utskott eller arbetsgrupper omnämns

likaså.

kommun anförEn väl genomarbetat miljöprogram tilllederatt ett att
miljöfrâgorna ibeaktas planeringen. regionaltEtt miljöprojekt med förankring i

kommunertvå ha stärkt kommunernas miljökompetenssägs och lett till att
miljöfrågorna beaktats i högre grad i samhällsplaneringen.

Det emellertid exempel från kommunhålläven några intepå attges man
förmått hävda miljöaspekterna exploateringsintressena eljesteller integentemot
fått gehör. Det lättare då har lagen sin sida.är på Svårast det då mycketärman

spel.står påpengar
både kommunI och länsstyrelse plansidanbyggsidandet sammanhållerär som

planeringen. Miljösidan sig tillföra miljöinformationen,säger delstoren av men
i flera fall miljökompetenssäger finns plansidan.på kommunäven En haratt

nyligen anställt ekolog ska utföra naturinventeringar innan planbeslut tasen som
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från andra hålltill länsstyrelsen. detsamtalspartner Men omnämns attsamt vara
miljö lokalt.miljö regionalt ochförekommerdirektkontakter också mellan

fram Översiktsplanerarbetalänsstyrelse beskriver den långaEn attprocessen
undervägs. Ilänsstyrelsen och kommunernakontakterna mellanoch de många

riks-naturresurslagen,kring blandtagit frågorsamrådsskedet har annatman upp
skyddsavstånd,sundhet,grustäkter,intressanta naturområden,intressen, vatten

ambitioner framöver gåytterligareLänsstyrelsen harkapacitet i reningsverk. att
seminarier.kunskapsförsörjning ochför arrangera

omfattningenvad gällersida varierar kommentarernakommunernasFrån av
detanförkommun ärmiljöinsatser i planprocessen. Enlänstyrelsernas större att

händerdeterforderlig detaljkunskap. Dåskaffa sigför länsstyrelsen allsvårt att
i kommunenoch miljövårdarekonfliktblir mellan planeraredetnågon gång att

hänsyn.planansvarigmiljöperspektivet måstestärka såkan läns- styrelsen taatt
fortfarande pågåröversiktsplaneprocessmindre beskriverkommunEn somen

tagit framochtidig version planenhar granskatoch där länsstyrelsen ettaven
har därutöverLänsstyrelsenstadsarkitekten angående naturvården.tillunderlag

bevakatdå blandLänstyrelsen harsig efterhand.haft åsikter och annatyttrat
samordningen mellan kommunerna.

bland pålänsstyrelsen utfört,inventeringar olika slagDe annatav som
användbaraflera fallikommunernanaturvârdens områden, somanges av

idäremotregionala miljöanalysenunderlag för översiktsplanerandet. Den anges
mediaorienteradallför änfall åldras relativt snabbtnågot samt snararevara

efterlysesmiljövårdsprogramregionaltbättreverksamhets-åtgärdsorienterad. Ett
planeringssammanhang.ifrån kommun dettanågon

flera fallexemplifieras iuppsättningen ÖversiktsplanerBrister i förstaden av
ochodlingslandskapet,behandlingen sötvattnetlänsstyrelserna. Man nämner av

medfarligt godsinfrastruktur,trafikengrundvattnet, transport mera.avsom
gäller bostäderkonflikter vadbrister ochi fallpekar några påKommunerna

i förhållandei förhållande till bostäder,trafik, industrieri förhållande till natur
utpekasmiljöproblemBullertrafik medbostäder och eller ärtill ett sommera.

miljötrafik ochi frågorSärskilda förhandlaresärskilt hantera.svårt att omsom
utred-alltförbeklagar mångafall. kommunertillgripits i Någrahar två att

fördjupadeMiljösidan vill haritats in i översiktsplanerna.ningsområden
bostäder-trafik hotarbostäder-industri ellerexempelvis därÖversiktsplaner,

i konflikt.komma
mindreÖversiktsplankommunensmindrede kommunernaTvå varaanserav

brister.efterlevnadensig iockså uttryckgod. Detta sägs attta
olika kunskaps-självkritiska gällervadi fallLänsstyrelserna någraär även

frågor iinterkommunalainte förmått hanteraochunderlag detta att man
anstormningen alla kommu-samtidigautsträckning grund dentillräcklig på avav
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Översiktsplaner. Riksintressena och regionintressena ibland diffusa.ärners
Länstyrelsens för avfallsfrågorna i fallnågot också oklart.sägsansvar vara

länsstyrelse anförEn naturresursfrågorna viktig del länsstyrelsensäratt en av
ansvarsområde och det behövs medveten vägning det kommer tillnäratt en
konflikter mellan olika riksintressen.

Vad gäller specifikt hälsoskyddet har länsstyrelse uttalat förlitar sigatten man
kommunerna.på Länsstyrelsen har medvetet krympt denna bevakning för att

undvika dubbelarbete. finns miljömedicinska frågorDet många länsstyrelsensom
inte har kompetens för. Kompetens länsstyrelsen kan anlita finns isom
landstingets folkhälsoråd vid yrkesmedicinenoch vid universitetet. Folkhälsorådet
i länet har dock låg profil det gäller miljömedicin enligtnär denna länsstyrel-en
se.

En länsstyrelse anför särskilt instrumentplanerna föräratt ettannan
miljöhänsyn främst vid bebyggelse inteoch de kan lösa alla tidigareattny
grundlagda konflikter. Miljösidan i kommun och länsstyrelse ha delstoranges en

för kommunen inte lokaliserar verksamhet dåligt. kanDet ävenansvaret attav
bli diskussionsfråga internt inom länsstyrelsen mellan miljö- och plansida.en
Redan i samrådsskedet söker dåligpeka eventuell lokalisering.på Sägerman
länsstyrelsen slutligen nej till plan det kommunen drabbas. Omären som
kommunen fårdäremot bygga alltför industri otillräckligt skyddsavståndnära en -

kan länsstyrelsen komma via miljöskyddslagen. drabbasgå Dåattsenare-
industrin.

kommuner anförsFrån några länsstyrelserna haft tillförasvårt någraatt att
ytterligare miljöhänsynstaganden och överprövningsmöjligheterna heller inteatt

Ändockkommit till användning. sig dessa kommuner upplevasäger etten av
formellt tryck från länsstyrelsen.

länstyrelse sigEn ha varslat överprövning tillsäger med hänsyn hälsa ochom
säkerhet, nämligen för störningar och säkerhetsrisker grund järnvägenspå av
sträckning flygbuller.och En länsstyrelse har bostadsbebyggelsestoppatannan
vid flygplats vidoch industri. Riskanalys underlag för riskhänsyn ien en som
samhällsplaneringen arbetar systematiskt imed län.ettman

länsstyrelseEn hälsa och säkerhet inte enkla begrepp arbetasäger äratt att
praktiskt Vadmed. tillräckligt hälsofråga för nej till plan ellerär sägastor att en
kräva anpassning Exempelvis gäller vissa generella minimiavstånd till
bebyggelse, de lokala riskerna beror ändock den faktiska omgivningenmen av
topograñskt och bebyggelsemässigt.

Flera kommuner uttalar miljökonsekvensbeskrivningar MKB äratt ett
intressant instrument och exempel dess använding i den fysiskapå plane-ger
ringen. betonas i fallDet det frågan försöknågra för vinnaäratt attom
erfarenheter för bredare introduktion. Samtidigt framhålls inteMKB alltidatten
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förekommerförändringar. exemplenselektivt vid Blandochbör göras, utan stora
industrier, bostäder itillbostäder i förhållandeförtätning bebyggelse,av

omfattning.industriutbyggnadtill trafik, brobyggen,förhållande storav
kommunensi dialog medMiljö- hälsoskyddsförvaltningen eller dennaoch -

finns relativtplaneringsprocess.initierar i I störreplanerare MKB en-
andramedaninnehåll handläggning, någralångtgående riktlinjer för och

vägledning. Boverkets stödlitenförfattningarna såkommuner beklagar att ger
innehållsliga.administrationen, detsådan ochfrämst gällasägs processen som

naturvårdssidaninventeringar bland omnämnsLänstyrelsernas på annat som
Även regionala miljöanalyserna Enkommunerna. de nämns.underlag någraav

profil i alltutforma gårdetkommun svåraste är programmet,attatt enanger
användas.skallbestämma hur MKBnämligen inte belysa, samt attatt

Än detinom längeinitieras kommunen. så ärMKBplanprocessenI sagtsom
delutsträckning länsstyrelse MKBbegränsaddock i mycket möter som avsom

iinte finns MKBlänsstyrelse anför det några spårplanmaterialet. En att av
kommunen visarbeklagarlänsstyrelseplaner. Enkommunernas attannan

förointresse MKB.
prövnings- ochanslutning till olikainitiera iLänsstyrelsen kan själv MKB

väginvesteringarnasindikationer,sker olikatillståndsärenden. Så då på t.ex. av
iprövningsärenden bortlänsstyrelsen ihävdarstorlek. kommunerNågra att

föregångare enligteller dessutsträckning skett kräva MKBmycket större än som
Miljöskyddslagen.

planering ovanifrånexempelfrån länsstyrelse påDet även somenges
exempel, vissVindkrafteninnehållainnehåller eller bort MKB. är ett gott
Öresundsbronanslutning tillriksbangård dåligt där saknats. IMKB-processenett

omfattande MKB-arbete.pågår ett

VerksamhetsuppföljningRapportering och

i utsträckninghar varieranderapporteringssystemNuvarande Kommunerna
ochrapportering miljöarbetetmed länsstyrelsernaöverenskommelser om av

tillställslänsstyrelsenblandflera län handlar detmiljötillståndet. I annat attom
mi-ochMiljöskyddslagen, utsläppsdatatillsynsärenden enligtkopior beslut iav

kalkningsresultat medljörapporter, mera.
blottförefaller systematisktskeInmatning i direkt från kommunernaKRUT
intelåtintroduktion dock,de omfattande pågåri länen. Enett varasex merav

inteambitionsnivå kommuner hävdar KRUTöverallt. Flera att passarsamma
fårdigutvecklat.användarvänligt och inte hellerintekommunen, äratt systemet
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datormiljönDen bättre förstöd den verksamheten ochettegna ger nu egna
möjliggör datorstödd rapportering till länsstyrelsen.även

fleraFrån länsstyrelser anförs uppföljningdagens kommunernas tillsynatt av
inte tillfredsställande i länsstyrelseperspektivet. länsstyrelse anförär En att om
länsstyrelsen vill för leva till regionala miljöan-någon detgöra översyn att upp

den miljöpropositionen tilldelar länsstyrelsen, så måstesenastesvar som man
särskilt kommunernabe lämna uppgifter. inte tvingaLänsstyrelsen kan tillattom
uppgiftslämnande. har ingen tillsynMan bedriva kommunernasrätt överatt
tillsyn.

Riktade förfrågningar och frånenkäter centrala myndigheter, Statistiska
Centralbyrån och kommittéer särskilt. kommunerna oftaDeomnämns anses av

Ävenarbetskrävande besvara. realismen i utformningen ifrågasätts. Mestattvara
kritik uttalas livsmedelsomrâdet.på Men enstaka goda exempeläven nämns.
Fortlöpande registrering tillsynsverksamheten formunder bättreåret är änav en
tidigare i efterhand.enkät anförNågon kommun sänder kopia sinaatt man av
enkätsvar till länsstyrelsen.

Ãterrapporteringen till kommunerna i sammanställningar med mera anses
flera kommuner inte ha särskilt värde. upplever sig inte fåttMan hastortav

rimligt utbyte för mödan lämna sina grunduppgifter inserävenatt attom man
det finns centrala behov tillfredsställas.måstesom

Kommunerna hämtar underlag från håll via länsstyrelse, luftdataäven änannat-
från Naturvårdsverket, mätvärden från vattenvårdsförbunden etc.

Någon kommun anför den regionala miljöanalysen för trubbig föräratt
kommunens behov, medan kommun analysen ligger till grundsäger atten annan
för kommunens miljövårdsplanering. Ytterligare anförkommun atten annan
länsstyrelsen aktiv återföra från miljöövervakningenär dataatt attnu mera men
samplaneringen luftövervakningen bör öka.av

Vid utformningen framtida rapporterings- och uppföljningssystem börav
kommunernas behov beaktas regionvisEn samordning i länsstyrelsens regimer.
efterfrågas, vidare helhetsomdömen sifferexercis.änmer av snarare

Både från några kommuner och några länsstyrelser hänvisar till denman
vidare utvecklingen miljöövervakningen, regionala miljöanalysen och deav
regionala miljöprogrammen. ökad kommunal medverkan förutsesEn i detta
arbete samtidigt syftena betonas, nämligen underlätta förett attsom av
kommunen utforma sitt miljöprogram i samklang med nationella regionalaochatt
miljömål. Kommunens uppföljning det kommunala miljöprogrammet geri sinav

underlag för rapportering uppåt.tur
Förhoppningar knyts tillockså flexibla tekniska hjälpmedel dagensännya mer

ADB, bland geografiska informationssystem. länsstyrelseEn betonarannat
emellertid framgången med iKRUT hög grad beror hurpå KRUTatt tas om
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hand respektive länsstyrelse och hur det etableras länsstyrelsen hosav av
kommunerna inom länet. Rätt uppbyggda register kan användas på många sätt.
En länsstyrelse för alltför omfattande Blottannan system.varnar grova
redovisningar bör lämnas till de centrala Systemen bör utformas medorganen.
kärnor.

Även vid renodling uppgifter regionalpå respektive lokal nivå krävsen av
dialog mellan nivåerna, hävdas det uttryckligen från kommun. länsstyrelseEnen
anför bästa följasättet kommunerna träffasatt ochär samtala.att Enattupp

länsstyrelse det miss det inte ställts grundkravattannan ettser attsom en som
kommunen skall inrapportera i förKRUT få ha hand tillsyn.att om

Kommentar

Bilden länstyrelsens roll i relation till kommunernas miljöarbete,av som
urskiljs i sammanfattningarna desex frågeområdena,på inteärovan genom-
gående entydig, tydlig i flera avseenden. Följande iakttagelser ärmen nog av
särskilt intresse för förståelse länsstyrelsens stödjande kontrollerandeav resp
roll.

Kontakterna och samarbetet och kunskapsutbytet mellan kommunerna är-
omfattande. gällerDet flertalpå sakområden och bild avvikerett ger en som
från de beskrivningar främst fasta de hierarkisktpå uppbyggdatarsom
nivåerna centralt, regionalt och lokalt. framträderNätverken tydliga och
överlagras hierarkierna.
Till bilden hör också informationsflödet kunskapsförsörjningenoch iatt hög-

Ävengrad direktgår mellan central myndighet och kommunen. uppföljningen
kommunernas miljöarbete har hittintills i fallmånga skett direkt.av

Vidare utmärker sig kommunerna för sinsemellan olika med olikaatt vara-
miljöfrågori för intresset. Den resursstarka kommuncentrum har ocksåstora
andra relationer till länstyrelsen den mindreän kommunen.
Länen olika.är De olika uppsättningar kommuner. Näringslivs- ochrymmer-
infrastruktur i regionerna varierar.
Därtill kommer olikheter till följd eller mindre mjuka faktorer, såsomav mer-
personal växlat mellan länsstyrelse och kommun.som

Sett denna bakgrund det inteärmot överraskande länsstyrelserna in igått deatt
olika rollerna eller mindre aktivt och med variationer denöver breddenmer stora

sakområden hanteras i det samlade miljöarbetet. ytligtVår ganskaav som sett
spretiga bild från intervjuerna i länstyrelser och kommuner blirtrettonsex
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tydligare.
regionalt, har i varierandeeller vidareSamordningen mellan kommunerna,

olika i olikalänstyrelserna kommunerna. Dettautsträckning drivits resp avav
län.

begränsadekommuner eller medöverflyglats starkaLänsstyrelsen har av
regionalaeller i genuintföra i interkommunalasjälv måst merresurser an

miljöangelägenheter.
lagts ned i arbetet påbegripligt den mödablir ocksåDet att mersom
olika länsstyrelserna.operativ nivå mellanstrategisk nivå respektive utpräglat är

Övervakning regional analys ochmiljöeffekter motsvarande, program-av
operativa insatserolikaprogramuppföljning balanserar krav påläggning och mot

genomförande projekt, kampanjerfältet ellerpå etc.av
stödjande och kontrolle-rollkonflikter i länsstyrelsen mellan deFrågan om
hämmande inverkanmaterial ohanterlig. påframstår inte i Enrande vårt som

ändock avläsas.mellan kommun och länsstyrelse kansamspelet
tillstarkt bidragande orsak kommunernahävda detta varitAtt attatt en

överdriva. Snarare det kanskei nätverken såutvecklat samarbetet ärattvore nog
hierarkin.potentiella rollkonflikter iavdramatiserarde framväxande nätverkenatt

utvecklingensärskilt viktigt fortolkningVad är bakgrund dennamot avav
kommunernalänsstyrelserna ochsamspelet mellanlänstyrelsens roll och

utveckling och därmiljöarbetet, underinslag i det samladeNågra ärsom
särskilt till sin följande.naturligen kommalänstyrelsen rätt, ärsynes

hela bredden sakområden kommerGenomslaget för de nationella målen på av
Samtidigt mycketför samhällets intresse. deti ökad utsträckning i ärcentrum av

diffusa utsläppen,Livsstilsfrågorna,demiljöarbetet fram lokalt. mångaväxersom
förebyggande ochi vilka kan arbetavardagslandskapet, planprocesserna man

flertal kretsloppiskapande, allt detta har tyngpunkt kommunerna. Låt att ettvara
strukturernaregiongränser och beroendedessutom kommun- ochgår äröver av

internationellt.i isamhället och ävenstort
givna, nämligen arbetauppgifter i börLänsstyrelsens sammanhanget attvara

därvid urskilja ochbåde med målen och effekternaoch nedåt ävenuppåt samt att
formulera genuint regionala behövs.det där så

olikaintill oumbärligPotentialen Länsstyrelsen såär är näststor. som
Överlappningar ii flertal avseenden.kommunerna och regionerna är ett

aktiva länsstyrelsenmellan starka kommunerna och denprogramarbete de är
regioner länsstyrelsen ochkanske inte nackdel. andra kompletterarIstor

kommunerna i länet varandra andrapå sätt.
präglas närheten i triangeln mellan kommunmedlemmar-Kommunen av

politiker-tjänstemän tjänstemannaprofessio-medan länsstyrelsen domineras av
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nalism och unika möjligheter inom husets integrera miljö-väggarattrymmer
hänsyn inom alla sektorer.nära Detta kommun länsstyrelseoch hargör attnog

förutsättningar komplettera varandra fruktbart.på börstora sätt Detatt ärett som
sundhetstecken inte alltid kommer tillt.ex. ställ-ett attses som man samma

ningstagande eller döljer genuina konflikter kanske måste avdömas påsom
rikspolitisk nivå eller utanför myndigheterna i domstoldomstolsliknande organ.

iDet kan EESEG-perspektiväven finnas anledning ärendena dessaett sortera
olika vägar.

kanske viktigasteDe uppgifterna för länsstyrelsen utveckla gäller alltsåatt
övergripande effektövervakning, analys, programläggning och programupp-
följning kan beskrivas med lite olika terminologi vi relativt variationerstoraser-
i skrivsättet i länsstyrelsernas fördjupade anslagsframställningar. dynamisktEtt
samspel framåtmed kommuner därvid självklart.är

Förutom arbete mål-på och programnivån, motsvarande, bör operativtett
arbete med åtgärder och ärenden framgent kunna iäven lässtyrelsensrymmas
arbete inom miljöområdet. Omfattningen kan dock diskuteras. Bilden i vårt
intervjumaterial kommunernas Övertagande miljöskyddstillsynen ärav av
nyanserad i olika län och olika kommuner. Decentraliseringen till kommunerna

dock den dominerandeär tendensen.
detNär gäller miljöfrågorna i planprocessen kan förhållandet detsägas vara

omvända. inomDet sker kommunen, kanske behöver inommesta görasmer
länsstyrelsen. blir intressantDet del vad den aviserade PBL-översynenatt ta av
kommer till för iresultat anknytande frågor.

Vi kan alltså tänka varierande omfattning åtgärdsarbetet och detoss av
ärendeorienterade arbetet i olika länsstyrelser. Likafullt det tankeväckandeär att
överväga renodlat alternativ där i inget åtgärdsarbete utförsett stort sett av
länsstyrelsen vad gäller vissaän prövningstillståndsärenden enligtannat en
reformerad miljöskyddslag.

frågornaEn anmäler sig hur kompetensmåssigtär klararav som man av
arbetet mål-på och programnivå ha personal arbetarävenutan att som
åtgärdsinriktat och med tillsyn.

lösningEn skulle kunna olikapå aktivtsätt tjänstgöringatt uppmuntravara
växelvis i kommun och länsstyrelse, och central myndighet med för den delen.
Enligt erfarenheterna kräver detta mycket resolut satsning. arbeta iAtten
projektform med inlånade alternativ.är ettresurser

Kompetensfrågorna naturligtvis fundamentalaär i kommunerna.även Men
troligen kan kompetensen utvecklas snabbare i det konkreta arbetet imer
kommunen väl får tillsynsansvaret och finansieringsmöjligheter.om man

Vid överväganden lämplig arbetsfördelning och organisation ingårom
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utvecklingmedhänsynstaganden. detekonomiska Attnaturligtvis även aven
mindresamhällsekonomisktskullebranschnormer medegentillsyn och varamera

inte skälfinnstill kommunernatillsynfördelaktigt överlåta det attmestaatt av
tro.

utvecklatjänsteutbyte,organiseravarandra,stödja signätverken kan påI man
myndig-i sig innebärintevad gäller vissa arbetsmomenttjänsterköpet somav

hetsutövning.
till följduppträdaaktörer kommerflera miljökompetentaVi också attatt avser

kommermiljömedvetande. Kommunernahögreoch allmäntökat producentansvar
styrmedelinformationenflertalet dem dådirekt medkunna samspelaatt somav

och detill lagarnaviktigare komplementallti förgrundenträder ettsom
administrativa styrmedlen.

exempelvisbeslutsprägel därlokalför alltförriskenSamtidigt finns i kommunen
konjunkturerdemiljöhänsyn.överrida Isysselsättning kommakan att ser

intensifieradeförlita sigdå får påöka. Vad ärframför risken ocksåkan manoss
kanske vidvid länsstyrelse, såöverprövning, intepolitiska samt enomprocesser

eller vid domstol.regional nämndny
ekonomiska.de AÖvertagandeviktig aspekt vid kommunernas ärEn sagtsom

miljöarbetet, detfinansiera överförmårkommunenoch O då också tasär att som
Möjligheternautvecklas.eljest behöverellerfrån länsstyrelsen att ta utsom

bedrivasskall kunnamiljöarbeteväsentliga för kommunernasavgifter högstär att
deutredningen kommenteratpromemoria tillVi har ibrapå sätt.ett annanen

avgiftsförordningarnaoch anförtbefintliga avgiftssystemen översynatt aven
utformarestriktionerna för kommunernatydliggör friheten ochbehövs attsom

avgiftssystem.ändamålsenliga

igång Förändringskulle kunna sättautvecklingssituationen, vadVilken är nu
kommunochlänstyrelsesamspel mellani riktning ännu bättremot

fördjupaddärbudgetprocessenfasen denligger i denLänsstyrelserna av nya-
länsstyrelsernaregeringen sin1993 på10 januariprövning pågår. Den synger

regleringsbrevetutformningRiksdagsbehandling ochi budgetpropositionen. av
styrningenytterligare tillför tillförai tidenjuni 1993till attett utrymme avger

länsstyrelserna.
miljö-till samladfram förslagetmiljöskyddskommittén1993 lägger-I mars

för förändrings-startsignalentroligen omgåendelagstiftning. kommerDetta ge
följdutredningar.ocharbete

skjutsårsskiftetavfallspropositioner kommer åtKretslopps- och attrunt ge en-
informationenmiljöarbetet i kommunerna ochdet konkretabland annat som

uppfordrandesuccessivt till insikt alltVi alla kommerstyrmedel med ommera.



SOU 1993 19 Bilaga 285

inskrivet i dokumentenär från konferensFNs miljö och utvecklingsom om
1992.

Erfarenheterna den första vändan med Översiktsplaner enligt Plan ochav-
bygglagen föreligger. kommittéEn kommer tillsättas med uppgift blandatt

hur miljöaspekternaöver skall kunna stärkas i planprocesserna,annat att detse
förebyggande miljöarbetets främsta instrument.

Allt detta talar för de närmaste två goda möjligheteråren utvecklaatt ochattger
förbättra samspelet mellan länsstyrelser och kommuner. Det bör då ske i ett
helhetsperspektiv och inslagmed ideologisk debatt.av en

Vi vill här bidra till denna återigen betona nätverken framförattgenom
hierarkierna och då miljöfrågorna allas angelägenhetvår inteoch i förstase som
hand något delegeras från länsstyrelse till kommun. Miljöarbetet behöversom
inte utföras ipå alla delarsätt landet blott effekterna goda. dåär Mensamma av
olikheterna också kan bero bristandepå ansvarstagande behövs matchande
utvärderingar. Selektiv utvärdering från tid till kan föredra framförattannan vara

fortlöpande driva allomfattande kontrollapparat.att en
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Statskontorets rapport

Effekterna hos kommunerna de olika försystemenav

tillstånds- och tillsynsavgifter

enligt beslut 1992-1 1-05

Arbetet har utförts Anders Kihlberg och Gunilla Forslingav
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Innehåll

Uppdraget
länsstyrelserochfrån kommunerSynpunkter tretton sex

i enkätenfrågaKLIV-utredningens öppnaframförda iSynpunkter svaren
till alla kommuner

Göteborgs kommunhälsoskyddsförvaltningen iMiljö- ochutfördUtredning4. av I
utvecklingoch aktuellregelverkAvgiftssystemens5-

Kommentarer

Uppdraget

KLIV-kommittén, MlivsmiljögodförarbeteUtredningen kommunernas enom
utarbetauppdragiStatskontoret1991 givit att ett10 december199101 denhar

miljöarbetetsamladeroll i detlänsstyrelsernasgällerutredningsunderlag. Det
därtill belysaanslutning ävenimed kommunernakontakternaavseende samt

tillsynsav-ochtillstånds-förolikadehos kommunernaeffekterna systemenav
djurskydds-ochhälsoskyddslagenlivsmedelslagen,miljöskyddslagen,enligtgifter

lagen.
Preliminäruppdraget.delensistnämndadensärredovisasföljandedetI av

maj och med15kommittésammanträdet denvidredovisning har ägt rum
sålundaöverlämnadesjuli10juni och dendärefter. 17arbetsmaterial Den

länsstyrelservidintervjuersammanfattningar frånminnesanteckningar och sex
iochmedarbetaredennes trettonmiljövårdsdirektören och närmastemed

hälsoskyddschefen,miljö- ochfrämst samtmedi dessa länkommuner pro-
regelverk ochbakgrund,avgiftssystemensrörande1992-04-22memorieutkast
avgiftsfråga ipåbearbetningVidare harpågående arbete. ensvarenaven

utkastredovisats med PMkommunenkätKLIV-utredningens och SCBs stora
1992-07-15.

uppdragetsammanfatta den delpromemoria alltsåmed denna ärSyftet att av
frånsynpunkterföljandei detVi trettonavgiftssystemen. tar uppavsersom

länsstyrelserochkommuner sex
fråga i enkätenKLIV-utredningens öppnaiframförda påsynpunkter svaren-

till alla kommuner
Göteborgs kommunihälsoskyddsförvaltningenMiljö- ochutredning utförd av-

utvecklingoch aktuellregelverkavgiftssystemens-
kommentarer-
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2. Synpunkter från kommuner ochtretton sex

länsstyrelser

l anslutning till de intervjuer genomfört i län med miljövårdsdirektörernasex
med flera och 13 kommunala miljö- och hälsoskyddschefer rörande deras
uppfattningar länsstyrelsernas roll har vi efterhörtäven synpunkter påom
avgiftssystemen i kommunerna.

Både administrativa aspekter och påverkan miljöarbetetspå innehåll belyses
i de synpunkter fått. följandeDet sammandrag.utgör ett

Avgiftsfinansieringen bedöms några de intervjuande påverka in-av av
riktningen arbetet. Tar betalt måste det också ske tillsyn. Fleraav man av

bygger fastapå ârsavgifter.taxorna En de intervjuade framhåller fastaattav
avgifter kan snedvridande effekter, besök det finnsgörsattge utan attgenom
behov eller anledning.

Några de intervjuade uppehåller sig vid gränsdragningen bör mellangåav var
skattefinansiering och avgiftsfinansiering och hur allmänna besparingskrav i
kommunerna påverkar inriktningen verksamheten. Någon Vi kan intesägerav
avgiftsfinansiera hela verksamheten, vi till förär allmänheten också. Be-
sparingskrav kan medföra inte ökar kostnadstäckningskravetatt utanresurserna
skärps, vilket leder till prioriteringsproblem i verksamheten.

kommuner,Några har grannkommuner inte avgifter, dettatarsom utsom ser
problem.ettsom

Avgiftsfrågor tycks flerapå ställen i landet givet diskussionsämne videttvara
sammankomster mellan olika kommuner. Olika problem vid tillämpningen av

och strävan enhetlighettaxorna nå i tillämpningen förefalleratt iståen en att
förgrunden i detta sammanhang.

Följande kommentarer har givits Iagområdeavgiftssystemper

intervjumaterialVårt vid handen flertalet kommuner infört avgifter förattger
tillsyn enligt miljöskyddslagen. Med vissa anpassningar följs Kommunförbundets
rekommendationer.

Några länsstyrelserepresentanter, också uttalat sig kommunernassom om
avgiftssystem, uttrycker för konsekvenserna kommunernanär överoro tar
mil jöskyddstillsynen från länstyrelsen. Man befarar resursförstärkningarna hosatt
kommunerna blir mindre vadän motiveras de påtagna arbetsuppgifterna.som av
Konsekvensen kan bli angelägen verksamhet inteatt kan upprätthållas.annan

timtaxa,Den används vid tillsyn mindre anläggningar, beskrivssom av av
några kommuner problem. Man är betaltett för sitt arbete.som vara att taovan

Avgifterna för miljötillsyn och djurskyddstillsynäven förefaller beredaatt

1013-0212
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Vidavgifterna.tillnegativajordbrukarnaeftersom ärvissai kommuner,problem
skulletidavgifterna;diskuteratidmycketgårdarna gårbesöken att sompå

söka samordnadärförAnsträngningar görstillsyn. attförutnyttjaskunnat
djurskyddstillsyn.ochmiljötillsynföravgifterna

framhållerenhetliga. Någonbeskrivs någraLivsmedelsavgifterna mestsomav
ambitionsnimarkerastatsmakternakanlivsmedelsområdetavgifterna påmedatt

livsmedelstillsynen.medvån
avgifternajusterakontinuerligtbehovetintervjuade pekar påde attEn avav
infördes.avgifternasedaninte skettkostnadsökningar, någottillmed hänsyn som

Överskottetkostnadstäckning.livsmedelsavgifterna änkommunl mergeren
provtagningsverksamheten.ambitionsnivåhöjning itillanvändaskan

infördes inteavgifternadåförstadet åretunderhannkommunI manannan
härvidöverskottprovtagningsverksamheten. Detomfattningenöka somav

kommande år.underverksamheteniinte disponerasfickuppstod
Livsme-tillskall betalasavgifterna15negativa tillNågra procentär att av

delsverket.
problem.berederkommuntorgförsäljningförTillståndsavgifter t.ex. anser en

kommunernairritationväcker det närdelsadministrera,tidsödandeDels deär att
avgifter.varierandetar ut

omfattasområdenaandraskiljer sig från deHälsoskyddsområdet tre avsom
olikahuvudsakligen röravgifterna typersåtillvidaintervjuundersökning, attvår

avgiftsbelagda. NågraintesåledesTillsynsuppgiftertillstånd. är avav
benägenhetmindreleder tillför detta attfarhågoruttryckerintervjuadede att

hälsoskyddsområdettillståndolikaförAvgifternafrågor.sanitäramedarbeta
kommunerna.mellanochbåde inom kommunendiskuterasoftaocksåverkar att

kommuninnevånarna.enskildadeavgifter beröroftaDet är som
tillsynsav-införtinteflera kommunerna ännudjurskyddsområdet harPå av

Jordbruksverketutredningframgårocksånågotgifter. Det är somenavsom
fråndetutredningen framgår ävendjurskyddslagen. Av attenligttillsyngjort om
medska kommacentralt hållfrånönskemålframförtsflera håll att manom

utformad.skalldjurskyddstillsynenförför hurriktlinjer taxa vara
tidigare.i detberördesmiljöskyddstillsynenSamordningsfrågor med

problem.administrativafram olikalyfterintervjuadedeFlera av
i sigavgiftssystemenolikamellan deolikheternapekar påkommunEn att

kommunicering, rätti krav påolikheter attgällerproblem. Detbereder
medför mycketskall täcka. Detavgifternavadtaxefastställare,överklaga, om-

efterlyses.enhetligtadministrationsarbete. Ettfattande system
virrvarr; kommunenendaavgifternabeskrivskommun ettI somannanen

varianter.13 skildahanteramåste
miljöskyddetfrämstavseendeavgiftsbeslutbetungandeupplevsDet attsom
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och livsmedelskontrollen måste kommuniceras med de avgiftsskyldiga. En del
kommuner dock problemen till viss del betraktaatt inkör-anser attvar som
ningsproblem i anslutning till införandet avgiftssystemen.av

Avgiftsfinansieringen har också medfört överklaganden avgiftsbeslut, vilketav
medför merarbete.

Små företag mindreär benägna betala avgifterna, med administrativaatt
konsekvenser till följd.

Sammantaget har avgiftsbeläggningen inneburit arbetsuppgifternya av
administrativ karaktär. Ingen de besökta kommunerna har beräknat admini-av
strationskostnaderna, några uttrycker farhågor de höga.är För avgiftermen att

mindre belopprör ifrågasätts rimlighetennågon mellan avgiftsuttaget ochsom av
administrationskostnadens storlek.

3. Synpunkter framförda i på KLIV-svaren

utredningens fråga iöppna enkäten till alla kommuner

KLIV-utredningen har med stöd Statistiska centralbyrån genomfört enkätav en
omfattande frågorantal kommunernas arbete förett livsmiljö.god Enkätenom en

ställts till alla kommuners miljö- och hälsoskyddschefer, motsvarande, harsom
fråga 20 följande lydelseen nummer av
Eventuella synpunkter på för tillsyn enligt miljöskyddslagensystemet

Vi har tagit del denna frågaÖppna och sammanfattar dem underav svaren ett
dussintal karakteristiska rubriker enligt det följande. Tidigare redovisning för
KLIV-kommitténs sekretariat har skett med stöd Utkast PMav
1992-07-15.

Stringensen i denna gruppering kan diskuteras. Rubrikerna har helt enkelt satts
ledningmed ofta förekommande formuleringar i de anförda Synpunkterna ochav

med undvikasträvan övertolkningar. Justeringaratt kan övervägas, exempelvis
sammanslagning 1 och 12.av

Antalet kommunerchefer anfört synpunkter här kunnat beaktasom som
till 98.uppgår 74 dessa har förts under rubrik, 19 under rubrikertvå ochav en

5 har förts fleraunder rubriker.än tvåupp
Ytterligare tiotal har lämnat synpunkterett slag eller sättannat annatav

gjort inteännu beaktat dem. Exempelvisatt hari svarsfältet hänvisats tillsom
särskilt insänt material. Detta har omhändertagits utredningenssenare av
sekretariat.
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då vitidpunkten1992. Vid8 majdentill tog utbegärdesEnkätsvaren senast
.8650 defrånfortfarandejuni-juli, saknadesmånadsskiftetmaterialet, avcasvar

lämnatsför de enkätsvaralltsåreservation görasViss måstekommunerna. att som
påverka något.skulle kunnaännu senare

avgivnafördelning deprocentuellföljerbild härDen svaren.avangersom
ovannämnda Utkast PMsekretariat,kommitténstillunderlagVårt

rubriker.sig dessafördelar påhur kommunernaredovisar1992-07-15, även
%
6,2ohanterligTimdebitering är
1,5brarättvisTimdebitering är
0,8dåligaavgifter ärFasta
10,0föredraavgifter är4. Fasta att
6,2Besöksavgifter braär

24,6iförekommerSkevheter taxorna.
problematiskKostnadstäckning är

9,2braAvgiftssystemet7. är
6,2Skatte-avgifter bäst.Inga är

Politisktlämplig.finansiering

kontroversiellt.
2,3föredrafinansieringStatlig9. är att
4,6föredra10. Centrala är atttaxor
5,4relationerIrritation ellerll. sämre

till företagen
16,9administrera,12. Svårt ovantatt

hanteraatt
6,1avgifts-mellanSamordning angelägen13.

grannkommunermellansystem,

100 %SUMMA

hälsoskydds-ochMiljö-utfördUtredning4. av

kommuni Göteborgsförvaltningen

utredning rörandeutföralåtithari GöteborghälsoskyddsnämndenMiljö- och en
tjänsteutlåtandeMaterialet i formområde.nämndenstaxefmansiering inom av

KLIV-utredningen.tillkännedomförfrån förvaltningen har översänts
taxeprin-nuvarandekommunalaprinciper förbeskriverUtredningen taxor,
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ciper och inkomster, taxefinansieringsgrad. diskussionEn förssamt ökadeom
taxeinkomster och administration. Ett antal förändringar föreslås, frånallt upp-
räkning avgifter till tillämpning betalt för remissyttranden iav att tany som
miljöskyddsärenden.

Tjânsteutlåtandet anför i det sammanfattande avsnittet bland det ärannat att
rörig bild tecknats ovan och detta medför också det bliren attsom att en

krånglig administration för avgiftshanteringen. Man uttalar förhoppningen att ett
enklare kommer framtaxesystem växa under 90-talet.att

Så lagstiftningen utformadär sig förvaltningen ändock ha skapatsom nu anser
tillfredsställande administrativa rutiner. Man bedriver också administrativtett
utvecklingsarbete.

Avslutningsvis understryks det bör kunna utvecklas naturligareatt ett
förhållningssätt till betalt för kvalificerade tjänster.att ta En god debiteringskultur

naturlig iär kunskapsföretag. Samtidigt anförsett arbetsområdet handlaratt om
livsbetingelserna för kommuninnevânarna och taxefrågorna fårom en opro-
portionerlig betydelse riskerar det goda bli det bästas fiende.att

Avgiftssystemens bakgrund, regelverk och aktuell

utveckling

Vi har med PM-utkast 1992-04-22 beskrivit de avgiftssystem för tillstånd och
tillsyn finns för kommunal verksamhet enligt miljöskyddslagen,som livsme-
delslagen, hälsoskyddslagen och djurskyddslagen.

Varje lag behandlas där för sig. Beskrivningen innehåller kort bakgrunden
i utredningar och riksdagsbehandling har anknytning till avgiftssystemet.som
Regelverkets huvuddrag redovisas därefter. Vidare beskrivs pågående arbete inom
respektive område.

Promemorian, innehåll tidigare redovisats för utredningen, bifogas här.vars
Anm. Promemorian publiceras inte i betänkandet, går beställa från Stats-attmen
kontoret. Det i april 1992 beskrevs pågående arbete har fortskridit.som som
Bland kan anföras följande.annat

miljöskyddslagensPå område

Allmänna råd rörande avgifter för tillsyn enligt miljöskyddslagen har givits ut-
Naturvårdsverket i maj 1992.av

Naturvårdsverkets budgetuppföljning för 199091 visar bland ciiüäen-annat att-
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inbetalt beloppfaktisktochbeloppberäknatursprungligenmellansen
beräknatsdet80 85ochmellantäcksväsentligt. procentNuminskat somav

tillsyn.för statens
verksamheteranläggningarförsaktaxangjortsjusteringar harVissa avav-

harDäremotinomgjortsintelndexuppräkning har staten.omfattning.olika
indexuppräknat.flera kommuner

förslagochexempelframårskiftet läggavidKommunförbundet kommer-
arbetat medkommunernahurerfarenheternatillmed hänsynavgiftsnivåer av

olika slag.verksamheteranläggningartillsyn avav
huvudinriktningmedprojektförvaltningsrevisionella motRiksrevisionsverkets-

eventuelltavgiftsfinansieringensberörandefunktion, ävenegenkontrollens men
november.undertroligeneffekter,styrande rapporterar

1993 medislutbetänkandesittlämnaförväntasMiljöskyddskommittén mars-
miljölagstiftning.samladförslag om

områdelivsmedelslagensPå

1993 kommerdecember. Förislutbehandlas1992förLivsmedelsverkets enkät-
i efterhand.enkätinteochrapporteringssystemiskeuppföljningen genomettatt

Livsmedelsverketmellanslutbehandladavgiftsändringar inteärFrågan om-
laboratorie-förkostnaderökadebådegällerKommunförbundet. Detoch

avgifts-önskarkommunernai tillsynenochundersökningar moment som
finansiera.

projektförvaltningsrevisionellanämndatidigareRiksrevisionsverkets om-
Projektetlivsmedelskontrollen. rapporterarmed ävenegenkontroll rörmera

månad.novemberundertroligen
finansiering, SOUorganisation ochbehov,verksamhet-VeterinärBetänkandet-

1992.septemberiVeterinärutredningenfram199288, lades av
huvuddrageniförändringarinte innebärafinansieringtill av nuFörslagen synes-

anpassning medvissföreslåsDocklivsmedelstillsyn.föravgiftssystemgällande
centraladenhuvuddelenföreslåslänsstyrelserna övertatillhänsyn avatttagen

livsmedelsanläggningar.tillsyndirekta övermyndighetens

områdehälsoskyddslagensPå

Social-Statskontoretsremissyttrande rapportöveri sittharSocialstyrelsen-
avgifts-utvidgadfråganväcktskyddethälso-inomrollstyrelsens om en

inommed denlikhetihälsoskyddslagenenligttillsynenfinansiering av
nödvändigaförsyfteilivsmedelslagstiftningenmiljöskydds- och att utrymmege

regionallokal,såvälhälsoskyddet påför tillsynenresursförstärkningar somav
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central nivå.

Socialstyrelsen anför hälsoskyddslagen idag tillåter avgifter iatt sambanduttag av
med tillståndsgivning, provtagning badvatten och tillsyn för oljecisterner,av men

möjligheter för närvarande saknasatt avgifter för tillsynen frånatt ta ut
fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare lokaler omfattasav som av
hälsoskyddslagen.

Miljöskyddskommitténs betänkande läggs fram i 1993 förväntassom mars-
föreslå samlad miljölagstiftning kan komma påverka förutsätt-en attsom
ningarna för hälsoskyddstillsynen och därmed eventuellt dess avgifts-även
finansiering.

djurskyddslagensPå område
Regeringen har i propositionen 1991912173 tillsyn enligt djurskyddslagenom-
med i utsträckning byggt Jordbruksverketspåstor Tillsyn enligtmera rapport
djurskyddslagen 1991. Men Jordbruksverkets förslag avgifterna föratt
djurskyddstillsynen utformas på för livsmedelstillsynensätt harsamma som
däremot inte vunnit gehör.

Tillräckliga skäl finns enligt föredragande inte ändra avgiftssystem. Blandatt nu
anförs då möjligheten avgiftannat infördesatt användes miljöskyddslagenatt ta ut

avgiftssystem förebild, det vill kommunernasäga skulle själva få fastställasom
avgifternas storlek. Kommunförbundet har också utarbetat rekommendationer för
kommunernas avgiftsuttag.

Propositionen redovisar sammanställning remiss-över yttranden överen
Jordbruksverkets Avsnittet rörande avgifter återfinnsrapport. sidorna 52på 55-

1991922173prop bilaga 2.

Det ovannämnda betänkandet Veterinärutredningen föreslår förändratettav-
avgiftssystem för tillsynen den yrkesmässiga djurhållningen. rekommen-Deav
dationer Kommunförbundet givit skulle ersättas bestämsutsom taxorav som

centraladen tillsynsmyndigheten på gäller försätt avgifter inomav samma som
livsmedelstillsynen.

Som skäl anförs bland kostnaderna för tillsynen bör träffa djurägarnaannat att
och därför bör avgiftsñnansieras avgifterna inte idag bör varierasamt att som
mellan kommunerna. Som central tillsynsmyndighet föreslås Livsmedelsverket
istället för Jordbruksverket.

Synen avgiftssystemetpå alltså i vissär olika imån den ovannämnda
propositionen daterad den 21 maj 1992 och Veterinärutredningen i september
1992.
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Kommentarer

vi tyckerentydig.material inte Menredovisadebild det här ärDen gersom ovan
ochavgiftssystemen någrade olikavissa effekterkunna utläsaändock avoss

utvecklingen.för den fortsattafrågor betydelseav
enligt modellen mål ochvi kommentarerföljande strukturerardet våraI

administrativvidare effekterkostnadseffektivitet ochmåluppfyllelse, samt
utveclding.möjlig framtidaAvslutningsvis kommenterareffektivitet. även

Mål måluppfyllelseoch

mindreelleravgifter harBemyndiganden för kommunerna kunna ta utatt mer
möjliggöraskullemotiverats dettatill lagarnatydligt i förarbetana att enav
intensifieradeuppgifter ellervissai förresursförstärkning kommunerna nya

framhäver detformuleringaråterfinns ärinsatser. Också i regelverken attsom
finansieringsavgiftenfrågan om

ofta skett ihar naturligenförändringar avgiftssystemenInförande eller av
sakområde gällt blandharbehandlats. Dettillsynsverksamhetensanslutning till att

området inationella målför påi tillsynen, genomslagetambitionsnivånannat
Avgiftssystemensangelägenhet.kommunalfråga, miljö- hälsoskyddetoch ensom

hälsoskyddsarbetetmiljö- ochambitionenutformning har då påverkats att styraav
olika sakområdena.målen depåmot

avgiftssys-kommenteradet relevantVi denna bakgrundtycker är attattmot
sakmål.respektivefmansieringsmâlmed avseendetemen

måluppfyllelse.varierandevittnesmål Detmaterialet bärredovisadeDet om
kostnadstäck-eftersträvadproblematisktexempelvis ofta nåattvaraanses

tillsynsverksam-avgiftsregelverken harstyrning påningfinansiering. Den som
främja sakmålenalltid påutförande förefaller inte hellerinriktninghetens och

bästa sätt.
stÖdkunskapsför-sidan ochgranskningkontrollmellan äBalansgången ena

avgifterkommunernabenägenheten hossörjning andra sidan påverkarå ta utatt
enligt respektive lag.tillsynsverksamhetför för alltäcka kostnadernaatt

vidare effekterKostnadseffektivitet och

utformade, ellerkostnadseffektiva deavgiftssystemen så ärFrågan ärär somom
finansieringsmålensigformerdet finns effektivare gör närmaratt mansomom

oförutsedda slag börEffekter eller mindrebättre främjar sakmålen.och merav
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ingå iockså bedömningen.
PrinciplePolluters Pays naturligtvis grund för välja avgiftsfinan-är atten

siering. samhällsekonomisktI perspektiv kan därutöver hävdasett att ett
avgiftssystem kan effektivt skattesystem där tillsynsverksamhetengöras än ettmer
anslagsfmansieras. möjligheterna iBland till incitament olika slagannat av
avgiftssystemet och relativtden låga verkningsgraden i skattesystemet med dess
snedvridningseffekter förmed talar detta.mera

utformningen avgiftssystemen anförtsDen kan, påverkanärmare av som ovan,
hur tillsynen bedrivs och effektivitet.därmed dess Sett i styrningsperspektivett

mindredet allmänt uttryckt lämpligt de tillsynsansvariga kravär att yttrestyrs av
tillsynen utformas.hur skall Snarare bör styrningen skallvad uppnås.avse som

Exempelvis besöksorienterat eller provtagningsorienterat olyckligtär ett system
branschkampanjer det ändamålsenliga inom vissa kommuner.är mestom

Avgiftssystemets uformning kanske får förde skötsamma betala de andragör att
eller kanske får från tillsynsmyndighetenuppmärksamhet vadänmer som

Ökadegentligen frihetbehövs. lokalt utforma avgifterna de verksam-såatt att
hetsutövande bättre incitament miljöhänsyn skulle kunnaatt ta etcges vara
mycket effektivt. relativt vittomfattande tillsynsbegrepp bådeEtt som rymmer
stöd-kunskapsförsörjning och granskning-kontroll troligen föredra jämteär att en
anpassning avgifterna vid omfattande egentillsyn.av mer

Ett bemästra denna styrningsproblematik ytterligare frikopplasätt äratt att
finansieringkommunens tillsynen från styrning-uppföljningstatensav av

miljöarbetet syftar till effekter i för nationellasak genomslaget målsåsomsom
med mera.

Administrativ effektivitet

avgiftssystemenstuderade olika vilket administrativaDe påverkar denär
effektiviteten hos kommunerna. centrala myndigheter, sorterande underFyra tre
olika departement, föreskriftsrätten för miljö-har respektive hälsoskyddslagen,
skyddslagen, livsmedelslagen 286och djurskyddslagen. kommunernaHos de

förändras.sammanstrålar regelverken eller de allmänna råden successivtsom
Beroende de vitt skilda förutsättningar förvaltningsresurser ochpå betr

avgiftspolicy i avgiftssystemenmed råder olika kommuner blirmera som mer
mindre administrera.eller tunga att

ÄndockFörvaltningsbeslut kräver vissa administrativa former. utformas

olika smidigt i olika kommuner, exempelvis vad gäller kommuniceringsystemen
årligen eller blott vid förändrade förutsättningar Tilldelegationsgrad. bildensamt

debiteringskulturenhör i förvaltningarna olika utvecklad. harManäratt
skiftande förutsättningar och har vidtagit olika åtgärder vad gäller ADB-stöd.
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avgift prestationoch svarandeadministrativ enkelhetAvvägningen mellan mot
olika.ocksågörs

utvecklingFramtida

följande.blandframâtperspektivetI är värt notera annatatt
avgifter vad gällerförgrundernahar väckts förändraFörslag uttagetatt av

förebild anförs iSomdjurskyddslagen.enligt hälsoskyddslagen ochtillsyn både
falletlivsmedelslagstiftningen, i det andraförsta fallet miljöskydds- ochdet

i avsnittvi redovisatenligt vadlivsmedelslagstiftningen. Förslagsställare är, ovan
Veterinärutredningen.Socialstyrelsen resp

förslagsyftande till exempel ochKommunförbundets regiiArbete pågår
tillsynenserfarenhetertill aktuellaavgiftsnivåer där hänsynrörande tas av

årsskiftet inbjuds tillkostnadsutveckling. Vidomfattning dessinriktning och samt
konferenser.

föreliggaplanerasmiljöbalk medMiljöskyddskommitténs förslag meraom en
både tillsynsbe-förutsättningar. kan gälladelvis Det1993 och kan nyamars ge

nuvarande hälsoskyddslag ochjämfört medinnehållet i tillsynenochgreppet
avgiftsförordningarnadå troligenmiljöskyddslag. följdutredningar kommerI även

beröras.att
redovisat tyderöverblickar och här påbilden det viDen sammantagna av nu

relationen mellan ochavgiftsfrágorna och däribehövsöversyn statatt aven
förenkladsamlad,förändringsalternativen bör dåBland övervägaskommun. en

ochsjälvbestämmandeytterligare tydliggör kommunernasavgiftsförordning som
behovför detta. Statensavgiftsfmansieringen ochvad gäller attsystemenansvar

frikopplas ihälsoskyddsarbetemiljö- ochoch följa kommunernas ettstyra upp
i ordning.avgiftssystemen och lösesalternativ i möjligaste frånsådant mån annan
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UTSLÄPPENS MILJÖSTÖRNINGARNALOKALA1. DE ANDEL Av INOM
NÅGRA FÖRORENINGSOMRÅDEN

1.1 Inledning

Lokala miljöproblem utgjorde den främsta drivkraften för de utsläppsbegränsande
åtgärder genomfördes under 1960- 1970-talet.och åtgärder oftaDessa ledde framsom
till påtagliga förbättringar i den lokala miljön. Vattenkvaliten i sjöar vattendragoch
förbättrades dramatiskt, svaveldioxidhaltema minskade i många 30%till 20tätorter av-
de förekom under tidigt 1960-tal.som

bild vi harDen dagens miljösituation iär delar helt annorlunda. flestaDestoraav av
dagens miljöproblem har storskalig utbredning. Försurande ämnen, tungmetaller ochen
fotokemiska oxidanter sprids över avstånd kraftfulloch begränsningstora en av
problemen kräver åtgärder långt utanför den regionen eller det landetsegna egna

Fleragränser. de storskaliga problemen behandlas därför inom internationellaav
Östersjönkonventioner; för Sveriges del Helsingforskommissionen för skyddt ex av

och konventionen långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Trots detmot stora
intresset för de storskaliga miljöproblemen kvarstår ändå del lokala miljöfrågor; ten ex

trañkutsläpptätortemas och jordbrukets läckage näringsämnen till omgivande sjöar,av
vattendrag och kustnära havsområden. Regionala och globala föroreningaräven
orsakas utsläpp på lokal nivå. föroreningamagörs För skall begränsas krävsattav som
därmed beslut utsläppsbegränsande åtgärder fattas påatt även kommunal nivå.om

belysaskallDenna betydelsen olika lokala åtgärder för reducerarapport attav
belastningen luftföroreningar inom den kommunen. Som exempel har vi tagitav egna
belastningen främst kväve, belastningen flyktigaäven organiska ämnenav men av
VOC. Vi har undersökningaranvänt i antal kommuner exempel i vilkaett som man
redan har arbetat med försöka kvantifiera belastningen i den kommunen. Somatt egna

viexempel har valt

Göteborg har tagit fram kvåvebalans för kommunen. Kolväteemissionemas0 som en
storlek har uppskattatsäven

Norrköping har inventerat kväve- och VOC-kålloma utfört halt- och0 samtsom
depositionsbidragsberäkningar för de bidragen tilluppskattaatt egna
luftföroreningsbelastningen

Sollefteå kommun låtithar utföra kvävebudgetIVL0 som en
Ringsjön i Skåne där harIVL kvävebudget.upprättat0 en

Slutligen kommer vi i något beröra möjligheterna och långsiktigt följametoderna att
miljökvalitet.tätortemasupp
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Ordlista1.2

innehållet iförståelsenviktiga förolika begrepp är rapporten.förklarasNedan avsom

mission

emission utsläpp ämne.Med ettavmenas

Halt

koncentrationen ochvisst d mätsinnehållspeglar luftens ämneHaltvärdet ett sav v
;Lgm3.inormalt enheten

Rummen

från luft tillvis svavel och kväve,föroreningar,depositionMed transport exavavses
gmÃår ochkgha, år elleri enhetenDepositionen normaltmark. representeraranges

förekommerDepositionenluft till mark.tidsenhet frånflöde ochyt-ett per
iblanddeposition användsfördeposition. Iställetvåt ochhuvudsakligen torrsom

gmz, aktuellt värdeår, multiplicerasår tillkgha,belastning. omvandla enhetenFör att
med 0.1.

E] - I

fastställda riktvärdenSNVföroreningar jämförs ofta medHalten uppmätta somavav
percentiler.säsongsmedelvärden ochuttrycks somsom

tidsperiodgivengenomsnittliga halten undermedelvärde denMed exenavses
långtidseffekter visex110-313. medvinterhalvår För ämnensäsongsmedelvärde för

visKolvätentid intressant.längre ärmedelvärdetcarcinogener det överär exsomen
till dennaoch toluen brukar räknasbensen grupp.

exempelvis 98-tidsperiod medanunderdet högsta värde uppmättsMaxvärdet år ensom
tidsperioden. Under2% aktuellaöverskrids under denpercentilen den halt ettär avsom

effekter visakuttoxiskamed88 timmar.vinterhalvår detta För ämnenmotsvarar exca
intressanta.korttidsvårdenkvävedioxid dessasvaveldioxid, och årozon,

belastningIgziüsk

ekosystemflerabelastning eller ämnenbelastnings denMed kritisk ettett somavmenas
långsiktigt tål.

iF mnr
kolväten,talarmiljösammanhangiföreningarMånga de när ommansom avsesav

benämningen kolvätevarförklor,också ochinnehåller förutom kol och väte t ex syre
organiskaflyktiga ämnen,beteckning ärinte korrekt. relevantegentligen Enär mer

Volatileengelska,används påöversättning det begreppvilket ärnärmast somaven
gasfas tilliorganiskadå ämnenOrganic Compounds. Med VOC avgessomavses
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atmosfären. definitionDet är praktisktär tillämpningsbar, inteäven den ären som om
vetenskapligt definierad.

1.3 Allmänt lokala och regionala förorenlngsproblemom

Sverige dominerasI de regionala föroreningsproblemen försurning, eutrofrering av
land och hav, marknära tungmetallnedfall och ackumulering svåmedbrytbaraozon, av
organiska ämnen storskalig spridning föroreningar. Lokala bidrag iärav en av
allmänhet marginell betydelse för de effekterna,nämnda såvida inte källornaav är
mycket Lokala miljöproblem uppstårstora. dels lokalt föroreningshalterhögaattgenom
uppträder i recipienter luft, mark inom kommunen, delsvatten, ämnenaattgenom
ackumuleras eller sätt kan ackumulerande effekter inomannat kommunen.ge

tydligasteDe problemen till följd lokalt höga halter luftföroreningarutgör i tätorterav
och höga halter näringsämnen i sjöar och vattendrag. Till de ackumulerandeav
problemen hör försurning, ackumulering svåmedbrytbara organiska ämnen ochav
tungmetaller i mark biologiskaoch material.

tidigare såDe betydelsefulla lokala föroreningsproblemen förorsakades i första hand av
punktkällor industrier,större där utsläppen dels mycket och dels påskeddestoravar-

sådant näreffektemasätt blevett avsevärda. Luftföroreningaratt emitterades på låg höjd
och vattenföroreningar släpptes ofta till små recipienter där spädningsförhållandenaut

mycket begränsade. Begränsningen punktkällomas betydelse har främst skettvar av
utsläppen har minskats ocksåatt utsläppen har flyttats sågenom att attmen genom

utspädningsförhållandena blivit skorstenarHögre och avloppstunnlarmer gynnsamma.
till utsläppspunkter långt från land har varit viktiga detnär gäller minska de lokalaatt
problemen.

Utsläpp diffus karaktär har dock inte uppmärksammats förrän under deav mer senaste
åren. Den påtagliga diffusa källan biltrafiken. diffusamest är Andra källor av
betydelse jordbruketsär läckage näringsämnen till omgivande sjöar och vattendrag,av
ammoniakavgång från stallgödsel hushållens användning lösningsmedel.samt av

1.4 Massbalanser verktyg för kommunal miljöplaneringattsom

samhälletI omsätts mycket mängd från råvaraämnen via producent ochstoren
konsument till avfall. Inom kommun kan i vissa fall hela kedjan förekommaen men
oftare detär endast del kedjan sker inom kommunen, produktenten av som ex

in till kommunen, konsumeras och blir avfall.transporteras För begränsaatt
miljöbelastningen inom kommunen kan massbalanser olikaöver föroreningarämnen och

utmärkt hjälpmedel. kapitel 2.2I i denna redovisas sådanaett studierrapportvara tre
avseende kväve; för Göteborgs och Sollefteå kommuner för Ringsjönssamt
avrinningsområde.

Vår uppfattning sådanaär massbalanser effektivt beslutsunderlag och deatt ett attger
bör påupprättas kommunal nivå. hittillsDe genomförda balansema i flestadeär
avseenden täckande och uppskattningama flödena väl underbyggda. dettaär Trotsav

vi och teknik befinnerangreppssätt sig på inledningsnivåännu ochattanser atten
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tillämpas förmodeller kantekniken och utvecklaförbättrabör satsas att somresurser
nivå.kommunalstrategier och beslutolikakonsekvenserbelysaatt av

l lokalt perspektivKvävoföreningar1.5 ett

1.5.1 inledning

motiveraskväveföreningar kanåtgärder utsläppLokala attmot avav
framkalla hälsoeffekterkvävedioxid kanhalterHögaa. av

från längdistanstransporterade-nedfall främst härrörAtmosfäriskt kväveb. somav
försurningbidrar till ochluftföroreningar,från lokalt emitteradeävenmen

eutrofiering

eutroñeringenbidra tilloch kustområden kanKvävetillförsel till sjöar, vattendragc.
dricksvattennitrathalter itill kan högaKväveläckage grundvatten ge

ikortfattat dettadiskuterasföroreningsproblem kommeroch dessaVart attett av
kapitel.

i svenska tätorter1.5.2 Höga kvävedioxidhalter

kvävedioxid.domineras idag höga halterluftföroreningsproblemTätortemas av av
för halterårligenflera 10 OOO-tals utsättsutförts antyderBeräkningar att personersom

vinterhalvär iföröverskrids riktvärdetkorttidsriktvärden. Sannolikt ävengällandeöver
i tabelltrañkmiljöer. Riktvärdenahårt belastade presenteras

ugm3utomhusluft,kvävedioxid iRiktvärden för tätorterlabelLL

riktvärdeNaturvårdsverketfastställtmedelvärdeunderSom Av
Utimme 1101
U75dygn1

50halvår1
U 98-percentiler

tillorsakkvävedioxid kanantyderbesvårsundersökning i svenska tätorterEn att vara en
figurriktvärden, 1gällandeunderluftvägama vid halter avsevärtbesvär i även senu

1991Forsberg,
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ÅldersstandardiseradFigur befolkningsgrupp dagligen eller nästansom
dagligen brukar uppleva luften i såsom irriterandecentrum mot
vinterhalvårsvärdet för kvävedioxid.

Föroreningssituationen i svenska relativt kartlagdtätorter är väl inom det sk URBAN-
projektet Svanberg, 1992. I detta projekt har bl halter kvävedioxid kartlagts i ocha av
utanför antal Mätningarna visattätorter. i Svealands ioch Norrlandsett stort tätorteratt
förorsakas kvävedioxidhalterna till 70%än lokala utsläpp. I Götalands tätortermer av
varierar det lokala bidraget i 70%.allmänhet mellan 45 och Av bakgrundshalterna i

Sverigesödra bidrar korttransport till viss del till bakgrundsbelastningen, dvs åtgärder
i kommuner kommer minska belastningen.den totala Mätningarna visaratten grupp av

haltnivåerna kvävedioxid i svenska skall minska så måste åtgärdernatätorter iatt om av
första hand riktas den utsläpp.tätortensmot egna

Trafiken den helt dominerandeutgör källan till det lokala bidraget till
kvävedioxidhaltema i svenska Utvärderingartätorter. mätningar i Göteborg antyderav

andel 90%trafikens kan eller Galle Grennfelt, 1983. Begränsningaratt vara mer av
kvävedioxidhaltema såledeskräver i första hand åtgärder trafiken.mot

De gjorts trafikens utsläpp antyderöver kan få reduktionattprognoser som man en av
40%cirka utsläppen 1980 figurse 9. Dessa åtgärder torde i många tätortertav ex

otillräckliga i hårt belastade trañkmiljöeräven skall nå under gällandevara om man nu
riktvärden.

1.5.3 Atmosfäriskt nedfall luftföroreningarav

internationellaInom fördet arbetet begränsa försurning och effekterSammanhörandeatt
tillämpas idag begreppet kritisk belastning. Den kritiska belastningen för kväve har
inventerats för Sverige och den visar de överskridandena iföreliggerstörstaatt
sydvästra Sverige Rosén, 1992. Här belastningen kritiskadenär avsevärt större än
belastningen i många områden och begränsningaravsevärda erfordras kvävenedfalletom
skall minska belastningsgränsen.under

l3-O2l2ll
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Monitoring andEuropeaninom EMEPutförsbudgetberäkrtingarstorskaliga som
och dessNO,kväveoxideratförantyderProgramme attEvaluation

bidragetsvenskadominerande. Detspridningenstorskaligadenreaktionsprodukter, är
kväve ärreduceratområden. Förflesta10% i detilluppgårSverigeinedfallettill ca

till 25Sverigesödrauppgår ibidragetinhemskaannorlunda. Det canågotsituationen -
områdenjordbruksintensiva ännu30%, kring mer.

kvävenedfallet i sydvästraminskningkrävsbelastningsgränsemanå underFör avenatt
Sådanaområden ännujordbruksintensiva50%, iåtminstone mer.Sverige med

också viktigtdet äråtgärder,internationella attnaturligtvisbegränsningar kräver men
det finnsi siginnebärbelastningkritisk attåtgärderna. Begreppetsin delSverige tar av

konsekvenserpositivabetydligtdärföråtgärder kanBegränsandetröskeleffekter. merge
innebär.perspektivi totaltåtgärdervadän ett

berorkväveoxideratochreducerat attmellannedfallsmönsteriskillnadenDen stora
till marken,de deponerasnitrat innanochtill salpetersyraoxiderasmåstekväveoxidema

i mycketdeponerasreaktionsbenägen,vattenlöslig ochmycketammoniak ärmedan som
stallgödselammoniakutsläppen ärtillkällanfrämstakällan. Denomfattning närastörre

harammoniakutsläppdjurhållning. Storadjuruppfödning ochintensivområden medoch
lättaresvaveldioxidendensvaveldioxidnedfallet attsig ökaockså visat suragenomav

ammoniaknedfallet.alkaliskablivittilldeponeras ytor genomsom

deteffektivamycket närkvävenedfallet ärför begränsaåtgärderLokalaSlutsats att
effekt förpositivhar ävenområden. Dejordbruksintensivaammoniak i engäller

spridningen.storskaligadendominerasnedfalletkväveoxider även avom

havsområdenkustnäraochvattendragtill sjöar,Kväveläckage1.5.4
begränsadprimärtinteallmänhetivattendrag äri sjöar ochbiomassaProduktionen av

tillväxten ochpåverkarhandi FörstafosforIstället detärkvävetillförseln. somav
högföljduppträda tilleutroñeringseffekterdockvissa sjöar kan aveutroñeringen. I

kvävetillförseln ärundersökningarSkåne tyder attRingsjön ikvävebelastning. I
kustnäratill dekvävetillförselndockintresse ärbetydligt störrebetydelsefull. Av

övergödningen.tillmedverkartydligare sättdenhavsområdena, där ett

iochsjöarenskildailokaltfalli mångaförekommerEutroñeringsproblemen
omedelbartsjöarkustområdeniellerofta inomuppståreffekternaochkustområden

effektiva ochÅtgärder därförkankommuneninomutanför kommunen. vara
omfattandetill denanledningenfrämstavarit denhareutrofreringsproblemet

sker.kvävestegmedavloppsreningsverkenkommunala ett som nudeutbyggnaden av
dockvisari denna attframredovisas längre rapportvilkakvävebudgetarKommunala

kvävebelastningen.påverkamarginellt kanofta endastreningsverksutbyggnaden
änstörregångerfleraoftaskogsbruksmark ärochfrån jord-Kväveläckaget

till sjöarmarkfrånkvävetillförselnbegränsareningsverken. Förfrånkvävetillförseln att
utformamedpåbörjatsår försök attunderhavsområden, haroch kustnära senare

imetodenbetraktar ettkvävetällor. Omfungerade kansåvattendragen manatt som
tillkvävetillförselnför begränsaeffektivkostnads-nytto-tidsperspektiv, den attär mer

avloppsreningsverk.kommunalautbyggnadenhav än av
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till grundvattenkväve1.5.5 Läckage av
i så riktvärdena förkontinenten nitrathaltema grundvatten högaområden på årI attstora

vanligen tillöverskrids. Sverige detta problem begränsatVattenkvalitet I är
i åren 1983-85jordbruksintensiva områden. undersökning Malmöhus län underI togsen

i 3000 brunnar. Medelvârdet för nitrathalten för varje kommunövervattenprov
varierade mellan 12 och 40 nitrat liter, i femte nitrathaltenbrunnmg per men var var

på figur 2 Miljöplanegruppen,gränsvärdet 50 mgl, 1988.över se

EiguLL Enskilda nitratinnehåll i Malmöhus 1983 1985.vattentåkters län under -
Andelen vattentäkter 96 med nitrathalter 50 mg1 i respektiveöver
kommun.

Åtgärder för reducera detta problem hänger i ihop med problemet medatt stort sett
kvävelâckage till spridningsjöar och vattendrag. bör handels- ochDessutom av
stallgödsel minsta möjligaoptimeras så läckage uppstår. handlarDetatt attom anpassa
gödselgivoma till åkems utnyttja spridningsteknik sprida vidbehov, och rättrått attatt
tidpunkt.

.6 åtgärder1 Hur kontrolleras effektiviteten I vidtagna

Uppföljning vidtagna åtgärder viktig i kommunernas arbete meddelutgörav en
till följdmiljöövervakning. många fall har dramatiska förändringar kunnat observeratsI

igenomförda åtgärder, minskning svaveldioxidhalterdet gäller tätorter,närtav ex av
figurse
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MÅNADSMEDELVÄRDEN

Pigg; Mätningar svaveldioxid i Göteborg mellan 1960 1991ochav

åtgärder idag genomförs följandeDe och planeras behöver också följas detIsom upp.
diskuteras exempliñeras sådant föroreningsbelasmingoch arbete utifrån och åtgärderett
på lokal nivå.

luftföroreningar domineras förut bilavgaser. deTätortemas Genomnämntssom av
åtgärder beslutats förvänta utsläppen minskakan kommer avsevärt. Detatt attsom man
finns skäl följa åtgärderna fördock konstateraatt attupp om

prognostiserade minskningen i föroreningshalter uppnåsDen

Rikt- för kvävedioxidoch gränsvärden kommer klarasatt

ytterligare åtgärder föreliggerBehov av
i luftföroreningshaltema i såEtt problem detta sammanhang i högär tätorteratt

utsträckning meteorologin långvariga mätningar för kunnabehöver attstyrs attav man
kvävedioxidnågra slutsatser. exempel mätningar idra Som kan här nämnas att av

inom URBAN-projektet mellan 198687 och 199192 inte visarsvenska tätorter en
nedåtgående trafik katalysatorförsedda personbilartydligt trend, andelen medtrots att

40 50%.under denna period ökat från i noll till mellan ochstort sett

överbrygga det meteorologiska problemet kvoten mellanEtt är mätasätt att att
falletföroreningar åtgärdats sådana i ligger konstanta. medoch Istort settsom som
koldioxidbilavgaser mätning halten kvävedioxid ochkan kvoten mellan aven av

indikation påkompenserat för atmosfärens bakgrundshalt sannolikt säkrarege en
koldioxid dockhaltförändringar och hur effektiva genomförda åtgärder just ärär. För

mätningarna relativt kostsamma.

för organiska ochKvotmätningar utnyttjas i sammanhang, ämnenkan andraäven t ex
tungmetaller.

integrerade biologiskalångsiktiga förändringar börOm eftersträvar studeraattman
imätning tungmetallhalterutnyttjas. kända metoden ärkunna Denprovtagare mest av

övervakningsprogramlångsiktigt meddär i de nordiska länderna har ett enmossa, man
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regional kartering femte år. Denna visarvart mycket tydlig regional minskning ien
nedfallet de flesta tungmetaller. Eftersom det i mångaäven fall finnsav direkta lokala
tillskott till den regionala föroreningsbelastningen kan metoden användas lokalt.även
Sådana mätningar bör dock länkas till de regionala för kunna urskilja de lokalaatt
bidragen.

Biologisk provtagning kan även tillämpas Rör persistenta organiska ämnen. Genom att
analysera föroreningshalter i vaxskiktet barr över långa tidsperioder t femtevartex
år, föroreningsbelastningenkan sannolikt följas. Några sådana studier har dock, så vitt
vi inte genomförts i Sverige.vet,

PÅ2. FÖRORENINGSBELASTNINGENEXEMPEL STUDIER AV I SVERIGE

2.1 Inledning

denI här delen kommer del diskussionenrapporten kringav stor kommunernasen av
roll förorenare koncentreras till kväveföreningar.attsom För skapa bakgrund tillatt en
den fortsatta diskussionen kan det lämpligt något beröra utsläpp och belastningattvara
nedfall i Sverige helhet. I tabell 2 redovisas utsläppen iNO, Sverigesom underav
1990. figurI 4 redovisas fördelningen mellan olika utsläppskategorier.

T 2 Utsläpp kväveoxider i Sverige under 1990 ton SCB, 1992.av

Förbränning Industriprocesser Samñrdsel Totalt
NOxN02 53 000 19000 404331000 000

Fördelning NOx-emissioner Sverige.iav

13%

5%
I Förbränning

D Industriprocesser

E] Samfärdsel

figur Fördelning kväveoxidutsläppen i Sverige under 1990 SCB, 1992av
Till utsläppen kväveoxider kommer ammoniakutsläppen NHg. bådaDe ämnenaav ger

de totala kväveutsläppen. Jordbruket ammoniakavgång frånsumman av ger genom
stallgödselhantering icke oväsentligt bidrag tillett NHg-utslâppet till luft. SCB har
uppskattat de nationella ammoniakutsläppen till luft SCB, 1991a. För Sverige
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kväveRäknatstallgödsel.luft fråntillavgåNH3ål som00042uppskattas tonca
Når.60034detta tonmotsvarar ca

Detgränser.landetsinomfalleri Sverigesläppskvävedetdel ut nerEnbart somaven
harSverigeutsträckning.i olikaSverigesinpåverkar iländeri andra tursläpps utsom

lågtryck ochdepåverkasochvästvindsbåltetiliggervi delseftersom avläge,ett utsatt
fårsydvindarmed emot storadelsoch tanordväst,från ochvästkommerfronter som

3tabellIkontinenten.överhögtryck byggsluftföroreningar närmängder uppav
rekommenderadjämfört medSverigeikvåvebelastningenstorlekenpresenteras

nedfallerkväveföreningartill deredovisastabell 4belastning. somI ursprungetkritisk
havsmiljönÄven påverkarkvåveföreningarde1992.Sandnes Styve,Sverigei som

tillochbelastningenredovisas ursprungettill 85tabellernaländer. Ifrån andrahärrör
ÖresundÖstersjön, och KattegattBälthaven,påverkarkväveföreningarde som

1990.Miljödepartementet,

Sverigekväveföreningar iBelastningTabell av

Nha, årkg20 30i sydvästraNedfall kväveav -
Sverige

Nha, årkg4 10i sydöstrakväveNedfallav -
Sverige

Nha,kg årSverige 3iNedfall kväve norraav
15kg Nfha, å5förbelastningsgrinsKritisk -

helaSverigekvåvenedfallför

1990Sverige underikväveföreningarbelastningentillTabell 4 Ursprunget av

andelProcentuellkvâvenedfallTotaltbelastarUtslåppsländer avsom
nedfallet årSverigenedfall överSverigemed perav

NH3NO,tonårNHg +NO,kvåveföreningar +
870014Danmark
34006Finland
35 100Frankrike
1427 300Tyskland
48 500Nederländerna
47 200Norge
59 800Polen
2150040Sverige
71300Sovjet
1222 900Storbritannien
5Övriga 7004källor
1426 400identifieradekällor
100800194Summa
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Öresundlabel; Kvävebelastning Kattegatt, och Bälthavet.

Källa Ton kväve år iper
JordbrukI 79000 44
Skogsbruk1 7 700 4
Sanitäraavlopp 32000 18samt
utsläppfrån industrier

Luñnedfall direkt 50000 28
Övrigt 10011 6

Totalt avrundat värde 180000
1w naturligtAvser läckage läckage till följduppstår jordbruk vissamt exsom av
gödsling, skördeuttageller skogsskötsel visex awerkning, dikning och till följd av
nedfall.

ÖresundIabguj Bidrag kväve till Kattegatt, och Bälthavet från omgivandeav
länder

Land Ton kväve är %per
Danmark 46000 36
Sverige 44000 34
VästraTyskland 24000 19
ÖstraTyskland 15000 11

Östersjöne Kvävebelastning egentliga

Källa kväveTon ar %per
Jmdbmk 1 491000 42
Skogsbrukl 37000 3
Sanitäraavlopp 193000 16samt
utsläppfrån industrier

Luñnedfalldirekt 290000 25

Kväveñxering 130000 ll
Övrigt 36000 3

Totalt avrundat l 180000värde
1 naturligtAvser läckage läckage uppstårtill följd jordbruk visexsamt som av
gödsling,skördeuttageller skogsskötsel vis avverkning,dikning till följdex och av
nedfall.
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ÖstersjönBidrag kväve till egentliga från omgivandeT länderav

Land Ton kväve årper
Sovjetunionen 396000 52

Polen 272500 36

Sverige 35750 5

Finland 30200 4
ÖstraTyskland 21700

Danmark 680 1

2.1.1 Luftföroreningsbelastningen i Norrköping

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköpings utförde 1991kommun undersökningen
luftföroreningamas effekter vegetation och sjöar i Kolmården Norrköpingav norr om

1991.Norrköpings kommun, Undersökningen uppföljning liknandeär en av en
undersökning 1985.utfördes undersom

Undersökningen innehöll mätningar luftföroreningar olika Kolmården.platser iav
har spridningsberâkningar luftföroreningar 9Dessutom antal genomförts. tabellIettav

redovisas från emissionsinventeringar i Norrköping emissionsdata.resultat SCBssamt
utförda spridningsberäkningarnaDe baseras på emissionsdata utgår frånMI-IF 1 som

årliga 1989 1990.utsläpp under till Uppgifterna 2 frånMHF kommer en
emissionsinventering utfördes något NorrköpingsMHF l kommun,änsom senare
1992. siffror redovisar emissionema 1990 1992.SCBs under SCB,

Utsläpp till luft kväveföreningar från Norrköpings kommun.T av

MHF l MHF 2 SCB
Samfärdsel 2090 NOXñr 2 500 NOxår 4 900 NOXårton ton ton
Förbränning NOXår NOXår801 l 024ton ton
Industriprocesser 278 NOxår 709 NOXårton ton

3170 4 233 6 500Totalt NO; NOKår NOXår NOXârtonton ton
Stallgödselhantering 500 NHgårton

figur 5 redovisas fördelningen olika utsläppskategorier i NorrköpingI mellan och är
på 2. Fordonstrañken för andelen NOx-utsläppen,baserad MHF den störstasvarar av

60 70%. för enskildaEnergiproduktionen den andelen.näst största Den störstasvarar-
1989 624 NOKår.energiproduktionskållan under släppteär Håndelöverket ut tonsom

skiljer iFördelning mellan de olika utsläppskategoriema sigNOx-utslâppenav
jämförelse fördelningen. Andelama frånNorrköping vid den nationellameden

förbränning industriprocesser i Norrköping, vilket kan berooch är större att
fossilaenergiförsörjning förbränning bränslen.kommunens i huvudsak baseras av
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Orsaken på industrisidan står ñnna i förhållandevisdet antalet skogsindustrieratt stora
finns i kommunen.som

Fördelning NOx-emissioneri Norrköpingav

24

I Förbränning

E] Industriprocesser

59% El Samfärdsel
17%

Fir Fördelning NOX-emissionema i Norrköping under 1989-1990av

tabell 10 redovisasI uppmätta halter kvävedioxid i och utanför Norrköping. Tabellenav
visar 70% kväveoxidhalten iatt tätorten har lokalt tabell llIca ettav ursprung.

resultat från spridningsberäkningenpresenteras utfördes under Kolmârds-som
undersökningen. I tabell 12 och 13 redovisas uppskattade kvävedepositionsbidrag i
Norrköping med omnejd Norrköpings kommun, 1991.

13mm Uppmätta halter pgm3kvävedioxid i Norrköpingav

rama Landsbygd
1990-1991 161-65 1991

Timvârde 501 31,51ca
Maxtimvirde 61,4-
Medelvärde 20 5,8ca

BidragfrånNorrköping 15ca 70%ca -
1 98-percentiler

T ll pgm3Beräknade halter kväveoxider i Norrköping härrör frånav som
utsläpp inom kommunen, exkl bakgrundshalter

Titort Mestbelastadeområde Landsbygd
Timvärde 151 50 1 5-10 l

Medelvärde 5 8-9 1-2
I 98-percentiler

1213-0212
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årUppskattad årsmedeldeposition oxiderat kg Nha,112 kväveav som
från kvävekâllorna i områdethärrör

CentralaNorrköping 3,4

Mestbelastadeområde 6,4

Landsbygd 0,4

årsmedeldeposition oxiderat Nha, år inklusiveUppskattad kväve kgav
bakgrundsdeposition. Värden inomuppskattad parentes anger

Norrköpings belastningsbidrag i procent.

Norrköping 34%Centrala 10

område 50%Mestbelastade 13

Landsbygd 7 966

SNVsriktvärde 10

visarDepositionsberäkningama

depositionen och kväve ibidrag till den totala svavelNorrköpings° att av
Kolmården betydandekan vara

nivå känsligastekvävedepositionen ligger i med, och för derådandedenatt°
belasmingsgränsen för kvävekritiskabiotopema denöver

60% nivåför komma imåste minskas med medbelastningen kväve attatt° caav
långsiktigt tål.i Kolmårdenkänsligastevad de naturtypema

visari Sverige tabellentill kvâvebelastningen östra ochredovisasI tabell 14 ursprunget
kvâveföreningama härrör från utländskade oxideradeövervägande delendenatt av

kväveföreningarBelastningen reducerade härrör1990.källor Miljödepartementet, av
från inhemska källor.i graddäremot större
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till kvävebelastrtingen i NorrköpingsområdetUrsprunget

Nog-N NH4-N

Sverige 20,7% Sverige 53%
TysklandVästra 14,5% Sovjetunionen 17%

Storbritannien 9,1% Polen 7%
Polen 9,1% Danmark 5%
Obestimbarakällor 8,7% VästraTyskland 4%

ÖstraSovjetunionen 8,7% Tyskland
ÖstraTyskland 5,8% Resterande 3% 11%
Danmark 5,0%

Finland 4,1%

Resterande 3% 14,3%

2.1.2 Utsläpp flyktiga organiska ämnen i Norrköpingav

Norrköpings kommun har inventerat flyktigautsläppen organiska i kommunenämnenav
Norrköpings kommun, 1992. Resultatet redovisas i tabell 15. Inventeringen saknar

diffusaflera källor betydelse lösningsmedelsanvändning i hushållen och itav ex
samband med byggnation. Förekommande luft,halter VOC i exklusive metan,av

till frånhärrör största delen lokala utsläpp. Bakgrundshalten ikolväten exkl metanav
ugm3 pgm3Sverige, uppgår förhållandensödra under normala till 15 till 30ochca ca

episodtillfállen.vid Mätningar iVOC koncentreras ofta till trafikrelateradetätorterav
såsom bensenkolväten och toluen.

luftl Utsläpp till flyktiga organiska tonår iT VOCämnenav
Norrköpings kommun.

Fordonstrañk 750

Bensindepåer 525

Tryckerier 400

Bensinstationer 72

Mekaniskaverkstäder 37

Iackeringsanlñggningar 37

Plastindustrier 23
Övrigaanläggningar 102

l 946Totalt
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Göteborgflyktiga organiska ämnen i2.1.3 Utsläpp av

utfört översiktlighälsoskyddsförvaltningen i Göteborgs kommun harMiljö- och en
16 1991.i redovisas i tabell Ramberg,VOC-utsläppen kommuneninventering somav

flyktiga organiska i Göteborgs kommunVOCLabelLli Utsläpp ämnenav

A 1988 2005

Industri 22000 5 500

Trañk 5 300000 l

Energi 200 100

Hushållskem. 6 000 4 000etc

1090033 000Summa

60% VOC-utsläppen idominerar och förUtsläppen från industrin ca avsvarar
Enligtfordonstrañken i avtagande.och frånfrån denna sektor ärGöteborg. Utsläppen

åri med 70% tillvågtrafikens minska kommunenförväntas utsläppGöteborgs kommun
förEnligt nordisk handlingsplanminskning för2000, vilket NOX.änär större enen

angivits 50%-igmåletminskade flyktiga organiska harutsläpp ämnen envaraav
förhållande till 1988 års nivå.fram till år 2005 iminskning

uppgå till 65%i Göteborg kunnaminskningen VOC-utsläppenSammanlagt skulle caav
för minskaytterligare åtgärder genomförstill år 2005. Förutsättningenfram är attatt

användningen vissablandfrån industriprocesser ochutsläppen att annat av
sammansättningen hos dessa ändras.hushållskemikalier minskar eller att

2.2 Kvävebudgetar

2.2.1 Inledning

till kvävebelastningen iolika källors bidragså kvävebudget kanhjälp kalladMed enav
vilka åtgärderockså bedöma ärMed denna kanområde bestämmas.ett somman
för hel region ellerkanminska belastningen. Kvävebudgeten göraseffektivast för att en

beskriverföljer exempelNedanenskilt vattendragssystem.för treett som
Ringsjön i Skåne.förSollefteå delsdels för Göteborgs och kommuner,kvävebudgetar,

2.2.2 Göteborg

ihur mycket kväve omsättskvävebalans uppskattatstad har iGöteborgs somen
införa fysiskföri utveckla metoderförstakommunen. Rapporten är attsteg attett

underlagsmaterial tillingårplaneringen.kommunala Deni denresursanalys som
harmiljöarbete. Arbetetbli del kommunensÖversiktsplaneringen och kommer att en av

innebäroch flödenkväveföreningar vilkas förekomsttill beskrivaavgränsats att
förekomstformertill olikakvävetsmiljörisker har koncentreratspotentiella och

1992.hâlsoskyddsförvaltningen,Miljö-Stad, ochGöteborgs
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visar6 redovisar flöden inom kommunen kvävebalansen behandlar.Figur de Densom
lustgasbildning, ammoniakavdunstningvilka verksamheter till ochupphovsom ger

material formkväveoxidutsläpp. Hanteringen organiskt i bioavfall och dessavav
framgår fråneffekter också. Via nedfallet nitrat och ammonium kan följa kvävetmanav

luften till havet.

Kvävebalansen har kommit fram till följande omsättning i kommun,kväve Göteborgsav
tabell 17 figur Fördelningen NOX-emissionema redovisas i tabelloch i Göteborgav
18 figur 8 tilldär utsläppen har SCBs kategoriindelning.samt anpassats

NO;NO. nltrat ammoniakkväveoxider NH,
NH;ammon

NPKhandelagödul

kvlvettödeGötadivi

skogsmark franAvfall11 andrakommuner1
Övrig Park- trädgárdsaviall2 mark 12 och
Åkermark Sjukhus1a liknande3 och
Gödselhantenng Kompostering144

15Tageneavlallsupplag5 Industriellverksamhet
HushállsaviøppSjöfart 16 i kommunen6

17Hushállsavioppfranandrakommuner7 Vågtrafik
Dagvatten16Värmeproducemere

19RyaavloppsreningsvemSävenäsavtamorbranning9
SlamupolagSymáta20 iHusnansawan10

till följdläckage uppstårPosterna 2 och 3 naturligt läckagesamt avsomavser
vis awerkning, dikningjordbruk eller skogsskötselex vis gödsling,skördeuttag ex

ochtill följd nedfallav
kvåveflöden kommunFi studerade inom Göteborgsr
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Omsättningen i Göteborgs kommunfljgbgll 17, kväveav

Utsläpp kvävei Göteborgav
N20 300 Nårton
N0,. 5250 Nårton
NH3 70 Nårton

Nedfall granskog22kg Nha, år
kg Nha, ñlt havsytall år öppet

Nedfall totalmingd 940 Nårton
ÄlvMängdi Göta 16S00tonår före inflödet i Göteborg
ÄlvMängdi 500 frånGöta 2 tonår Göteborg

Varav läckagefrånmark tonår190
Totalt utflödei Kattegatt 19000tonår

n
i

s g
å

s ii 5 .av g5 .G QcvQ ggx gov i
si 9O åg afl

ä gsä

Öfiile. ei

ÅlvGota 16500 vidkonmungrarsenton

Eigur till från Göteborgs kommun och Göta älv 1990Tillförseln kväve havetav

kvävetillskottet frånAvloppsreningsverket Ryaverket för den delenstörsta avsvarar
Älv, figur Kväveflödet från Ryaverketkommunen via 2 300 kväveår 7.Göta tonca

till Utbyggnaden6% svenska kvävebidraget Kattegatt.utgör det ettavca av
från uppgår tillKväveläckaget markkvävereningssteg förväntas halvera detta utsläpp. ca

från åkermarken.190 tonår, knappt hälften kommervarav

Öresund ochkvävetillförseln tilltänkbara kritiska belastningen för Kattegatt,Den
tillNmäår. faktiska tillförseln har uppskattatsBälthavet till 1,5har uppskattats Deng

erfordras såledesNmäår. kritiska belastningen4,2 nå den tänkbaraFör att eng
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minskning 60%. internationellamed det miljösamarbetet antagit måletI har attca man
kvävebelastningen på havet skall halveras Miljödepartementet, 1990.

31211143. kommunsGöteborgs utsläpp kväveoxider 1990av

Utslippskâllor NOx-kvivqtonär NO, tonår

Vâgtrañk 2 300 7 600
Övrig samfärdsel 2 100 6 850

Industri 450 500l
Energi 400 3001

250Summa 5 17250

siffror° Preliminära

Fördelning NOx-emissioner Göteborgiav

7%
9%

I Förbränning

11 Industriprocesser

El Samfárdsel

84%

Fi Fördelningen NOx-emissionema i Göteborg 1990underr av

utsläppen kväveoxider till luft fordonstrafiken för 80% 7 600Av över ca tonav svarar
Noxår, figur från energiproduktion uppgår till 1300 NOXår.Utsläppen totalt ton

förEn de punktutsläppen avfallsförbränningsanläggningen i Sävenässtörsta ärav som
släpper 600 NOXär. minska i framtidennärvarande Utsläppet kommer dockut ton attca

fråni samband med törbränningskapaciteten Totalt NOx-emissionemaökas. haratt
energiproduktion hittills jämfört 1980.i Göteborg halverats med

Åtgärder perspektivenergiproduktionen regionaltbetydelseärmot stor ett menav ur
Dock kanjämförelsevis liten för förbättra miljön i Göteborg.har betydelse att enen

närområdet.ipunktkälla i storleksordningen 600 NOxär kortvarigt höga halterton ge

också utförts.frän vägtrafiken i har DennaEn NOX-utslåppen Göteborgprognos av
iredovisasärlig från 1988 till år 2000.trañkökning 1,5 % Prognosenbygger en

figur
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100 trafikensmål för N0,.-utsläpp

i20 201930

Fi för vägtrañkens Nox-utsläppiGöteborgPrognosr

med 50 %kväveoxidutslåppenmål minska de totalaGöteborgs kommun har attsom
trafikensreduktion2010. utgångspunkt 55%-ig1988 ochmellan En är aven

trafiken inteförutsättning för dockkväveoxidutsläpp från 1980 år nivå. detta ärEn att
nationellaindustriell enligt deutsläppsreduktionen från verksamhet skerochökar att

1995från 1980 nivå till ochreduktion årsmålsättningarna, alltså 30%-ig enen
ytterligare minskning fram till år 2000.

kvävedioxid i och utanför Göteborg.19 redovisas Den störstatabell halterI uppmätta av
härrör från stadens utsläpp,Nog-belastningen i Göteborgdelen egnaav

30%.tilltotalhalten uppgårbakgrundshaltens andel caav

Göteborg bakgrundshaltenkvävedioxid i jämfört med12, halterTabell Uppmätta av
i området

usmhN02
269Maxtimvärde

73,9Maxdygnsvirde

Göteborg 34,7
vinterhalvårsmedel

Landsbygd l0ca
vinterhnlvårsmedel

bidrag 25Göteborgs 70%eget ca
hilsoskyddstörvalmingenMiljö- och 1990

Urbanmitnitetvintern9192.
medelvärde1988-1990m Rörvik

internationellainom detGöteborgsområdetNedfallet till har uppskattatskväveav
90 %visarMiljödepartementet, Dennaluftvårdsarbetet i 1990.Europa att avca

tabelli länder,andrakväveföreningar utsläppbelastningen oxiderade härrör från seav
20.
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Iabgllgg, Ursprunget till belastningen luftburet kväve i Göteborgav

Nog-N NH. -N

TysklandVästra 5 Sverige22,8 %46
Storbritannien %16,4 Danmark 15
Sverige 10,5i VästraTyskland 8%
Danmark 9,6S Storbritannien 5

ÖstraObestimbarakällor 6,8% Tyskland 5
ÖstraTyskland 5,9% Frankrike 4
Nederländerna 5 % Nederländerna %4
Frankrike 5,0% Polen 4%
Tjeckoslovakien % Sovjetunionen3,3 %3
Norge 3,3% Resterande3% 6%
Resterande3% 6,3%

Sollefteå2.2.3

Målsättningen med kvävebudgeten for Sollefteå kommun fram underlag föratt ta ettvar
bedömning kvävetillförselns eventuella miljöproblem inom kommunen, kopplat tillav
eventuella åtgärdsinsatser Enell Bergqvist, 1990. Utredningen genomfördes genom

samla in beñntliga data kvävesituationen i kommunen; inga mätningar utfördes.att om
inteNär data fanns tillgängligt gjordes uppskattningar, med hjälp beräkningartex av

basis undersökningarandra eller med hjälp realistiska schabloner ellerav av
arealkoefñcienter.

kmSollefteå kommun har 5 400 och till 80% tillskogsmark, 10%utgörsen area av
och andra våtmarker och till 2% jordbruksmark.endast glestKommunen ärmyr-av av

personerkmbefolkad 4,6 och industritätheten liten.är

tillförs årligen 2Kommunen 300 kväve atmosfärsdepositionen våt-med ochton
torrdeposition. detta 40 2% frånAv härrör ca källor i kommunen trafiktonca egna
och uppvärmning. Utsläppen till luft från källorna i kommunen uppgår till 420totalt ca
tonår. innebärDetta 90% luftutsläppen till andra kommuner ochatt exporterasca av
områden; endast 10% i Personbilamasdeponeras den kommunen. kväveutsläppegna

190 tonår,utgör de lastbilamas utsläpp 160 tonår. Länstrañkens utsläpp,tungaca ca
dvs bussarna, uppgår till tonår. står för 88%7 Fordonens utsläppca ca av
kväveutsläppen till luft bidrar därmed med den NOx-utsläppen ioch största andelen av
kommunen.

Ångermanälven, kväveårFaxälven och Fjällsjöâlven in 5 100 tontransporterar ca
till kommunen. luft tillförs följaktligen 7 400Med och kommunen tonvatten ca
kväveår.
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Utsläppen i kommunens sjöarkväve vattendrag och kan delas i diffusadelsav upp
frånkällor dvs läckage mark, dels punktkällor kommunala avloppsreningsverk,t ex

industrier, ñskodlingar, glesbygdsboende och soptippar.

diffusaDet markläckaget uppgår totalt till 740 kväveår, vilket 500 tonårtonca av ca
härrör från skogsmarken, 170 tonår från våtmark,och 60 tonår frånca myr- annan ca
jordbruksmark, 5och tonår från tätorter. Skogsmarken 80%representerarca av
kommunens 68%och det diffusa markläckaget. Av skogsmarkensyta ca av
kväveläckage kommer 380 tonår från opåverkad skogsmark, 35 tonår frånca ca
gödslad mark, 80 tonår från awerkad mark och 4 tonår från dikad skogsmark.ca ca
Om hela iskogsarealen kommunen opåverkad skulle marldäckaget uppgå till 430var ca
tonår, dvs 70 mindre idag.änton

Punktkällomas kväveutsläpp till vattendragen uppgår till 110 tonår. Av dettaca
kommer 100 tonår 90% frånca kommunala avloppsreningsverk, bräddning,ca
glesbygdsboende soptippar. 10%och Endast härrör från industrier fiskodlingar.och
Som jämförelse kan atmostärsdepositionen våt-nämnas och torrdeposition direktatt
sjö- och älvytor storleksordningår punktkällomas utsläpp.av samma som
Punktkällomas utsläpp till älvarna 2% den kvåvemängd älvarnamotsvarar ca av som

in i kommunen.transporterar

ÅngermanälvenUt kommunen 4550 kväveår ochtransporterar tonur ca
borttransporten med luften 380 tonår. Ackumuleringenår uppgår till 3 860ca ca
tonår, vilket 2 560 tonår fastläggs i mark och vegetation och 1 300 tonår iav ca ca
sjö- fungeraroch älvsystemen. följaktligenKommunen kvävefálla.som en
Denitriñkationen i sjöar och älvar uppgå till 240har beräknats tonår. Fastläggningenca
i skogen mark vegetationoch har beräknats uppgå till 360 tonår.l Avverkningenca

skogen medför kväveborttag 570 tonår ackumulationenoch i trädstammarettav ca
har beräknats uppgå till 240 tonår. Jordbruksmarkens ackumulering tilluppskattasca

340 tonår.ca

Om hela kommunen opåverkad skogsmark mänskligutgörs och allantar att attman av
aktivitet i form punktutsläpp upphör, kommer kvävebelastningen vattensystemav
nedströms Sollefteå minska 4% 160 tonår.kommun medatt ca
Atmosfärsdepositionen i minska 2% 40 tonår.kommunen kommer medatt ca
Punktkällomas kväveutsläpp 110 tonår atmosfärsdepositionen endastca motsvarar
4% kommunens framgår omfattningen belastningen från diffusadettaAvyta. attav av
källor punktkâllor i Sollefteå marginell betydelse jämfört skoch kommun medår av
bakgrundsvärden. minskningen liten effekt.hypotetiska skulle dock positivDen ge en
Ångermanälvens frånkvävebidrag till totala kvävebelastning dvs bidragBottenhavets
Sverige och Finland nedfall uppgår till 4%. de svenska vattendragenAvsamt ca som
belastar 35 500 kväveår,Bottenhavet och tillsammans tillför Bottenhavet tonsom ca

Ångermanälven 13%.utgör ca

biologiska produktionlimniska i Sverige oftast i sinDe begränsadeärsystemen av
oftast kvävetillgångentillgången fosfor. marina miljön det dockI den är styrsom

Ångermanälven rinnerproduktionen, och detta gäller bland Bottenhavet, utannat som
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frånbör för minska kväveläckaget markerna ocheventuella åtgärder sättasDe attsom
kvävebelastningenfrån punktkällor bör i första hand motiveras påutsläppen attav

Ångermanälven, måste åtgärd därföroch därmed Bottenhavet, begränsas. Denna är ett
omgivanderegeringens målsättning de svenska kvâveutsläppen till deled i halveraatt

belastningsminskninghavsområdena. Några effekter inom kanlokala kommunen av en
förväntas.inte

2.2.4 SkåneRingsjön i

Ringsjöns kmavrinningsområde 387 och beläget i mellan urberg iär är gränszonen
och sedimentära bergarter i söder. tillrinningsområdets 39 % skogsmarkAv ärytanorr
38 % jordbruksmark. våtmarker,och Den resterande delen utgörs tätorter etc.av

Vattenomsättningen för Ringsjön år Henriksson, 1991.Enellär ettca

vilka 64 %Ringsjöns tillrinningsområde bor det 17 600 bor iI ca personer, av
Ringsjönavloppsreningsverken i använderkommunala Höör och Hörbytätortema. De

recipient för det renade avloppsvattnet.som

visar dockRingsjön näringsrikt ekosystem. Halterna näringsämnenår ett enav
nedåtgående Mätningar observationer såväl kvävetrend. och andra tyder att som
fosfor för sjöns höga näringsstatusår betydelseav

tillfördes med1990 tillfördes Ringsjön totalt 727 kväve, 637Under ton tonvarav
avloppsreningsverket 59 nederbörden.ytvattentilltlödena, 31 från och medton ton

effektivRönneå 169 Sjön fungerar såledesviaBorttransporten ton. som envar
denitriñeras tillkvarhålls i sjön ellerkvävefálla 75% det tillförda kvävetoch ca av

hydrologi, fosfor ochatmosfären. ñgur 10 redovisas budgetår för Ringsjön, avseendeI
kväve.

mänsklig påverkan, skulle sjönRingsjön eutrof näringsrik ävenär utan varamen
geologiskaberoende demesotrof, måttligt näringsrik. blanddvs Detta annat

förutsättningarna.

Ringsjön diskuteras införandetförbättra vattenkvaliteten iytterligareFör att av
i och Hörby. Detta kommerkvävereduktion vid två avloppsreningsverken Höörde

Enellkvävekoncentrationen i Ringsjönmarginellt minskatroligen endast kunnaatt
Åtgärder från jordbruket skulleför minska kväveläckagetHenriksson, 1991. att

belastning.effekter minskadsannolikt få större
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Översiktlig kvävebudget 1990 för Ringsjön. Son ton

Ytvanendllflöden Volymsförändrmgi sjön
Avloppsreningsverk Grundvauentillrinnmg
Nederbörd Sjövmenavrixmingtill

4. Avdunsming gnmdvauemnagasinez
5. Utflöde.Rönneån Fasdäggrxingi sedimemet

avgångtill atmosfär
Fi 1 Hydrologi, fosfor- och kvävebudgetar för Ringsjön.r
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tätorteri svenskaluftföroreningar2.3 Halter av
mätningari landet40 kommunermedtillsammansbedriverIVL runt avomca

kvävedioxid 1992.Svanberg,luft inom k Urbanmätnäteti detochsvaveldioxid, sot s
centralaplatser medså de skallplacerasi kommunernaMätpunktema representeraatt

avspegla denmätplatsenskallmånga människor vistas. Dessutominnerstadlägen där
dygnsvis underutförsMätningarnatrañkbelastningen istorskaliga tätorten.mera

mätstrategi på allaochmätmetodoch utförs medvinterhalvåret, oktober sammamars-
svavel- ochbakgrundshaltemaharflera deltagande kommunerna ävenplatser. I de avav

jämförapassiva Genomså kalladekvävedioxid med hjälp attmåtts provtagare.av
huruppfattningfåbakgrundsmätningama kanmed stormätningarna i tätorten avenman

själv står för.luftföroreningsbelastrtingen tätortendel somav

lokalajämföra despridningsberäkningar förbedrivsprojektet ävenInom att
enskilda kommunernadedetta kanhalterna. Genomhaltbidragen demed uppmätta

inom denluftföroreningsutsläppenvidta åtgärderbedöma mot egnaattnyttan av
kommunen.

haltgradienttydligvisat det förekommerharmätningar S02Hittills utförda att enav
Sverigesbelastningen. södraIuppvisar denSverige störstalandet, där södraöver

årensfigur 11.dominerande, Debidraget heltstorskaliga senastedettätorter är se
provtagningenpassivaKiruna och denutanförbakgrundsstationenresultat från Esrange

tidigarevadhögreSverige änbakgrundshalten i ärdockvisar ävenatt mannorra
väsentligt lägrepå199192 tyder dockantagit. Resultat från mätssäsongen en

intransportepisoder medutprägladenågrabakgrundsbelastning S02, och avav
lägrepåvisas. Dennainte kunnatluftmassor från Kolahalvön harförorenade

vinterhalvårsmedelvärden.också ibakgrundsbelastning återspeglas tåtortemas

högstabåde denflesta falli deSverigemätstationema i södra uppmätsVid
12.figurostliga vindar,sydliga tilli sektornmedelbelastningen extremhalteroch se
därmarkant,dockNyköping awikerutanförBakgrundsstationen vid Aspvreten
kanförhållandevind.nordostlig Dettafrämst förekommer vidextremhaltstillfállen

Stockholmsområdet.påverkan frånsannolikt tillhänföras

figurhaltnivån iför tätortema,betydelsehaltbidragenlokala störstN02 deFör är seav
relativtbakgrundsbelastningendock storsydligaste Sverige13. utgörI ochvästra en

delssannoliktberor40 50%. Dettahaltnivåema i tätortema,andel de uppmätta caav -
påSverige, delsbakgrundsluft i södrai attbidraglokala äventrafikenatt storager

från de östrafrån de änförhållandevis västrastörrekväveoxiderintransporten ärav
Även antydsStockholmsområdetitabell 21.figur 13 ochdelarna enEuropa, seav

regionen.ifrån utsläpphärrörafrämst kanbakgrundsbelastning,förhöjd antassom
i inlandetNorrlandskusten änlängsbakgrundsluften också högreHaltnivån i är

frånbidraglokaltrelativtpådelsSannolikt beror dettaBredkälen och Esrange. ett
genomsnitt utgörluft från Iförorenad öster.på intransporttrafiken, dels även av

i Norrland.totalbelastningen10%bakgrundsbelastningen avca
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bakgrundsluftHalter i endast vid EMEP-stationema,mäts vilket medförsotav
svårigheter i uppskatta bakgrundsbidraget för de flesta tätortema. Generelltatt settav

lokala bidragetkan vi ändå det för Liksomär större S02. förän SO;anta att ävenvar
sothalten vinterhalvårsmedelvârde högre i utanförEsrange Kiruna i iBredkälenänsom

Jämtland.norra

Jämfört föregåendemed år medelhalten både S0; och i bakgrundsluftensotvar av
under det vinterhalvåret 30-4096 lägre, vilket för S02 fallet iäven tätortema.senaste var
För NO; medelbelastningen i nivå tidigare, både istort settvar samma som
bakgrunds- och tätortsluft.
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URBANMATNATET 27

MEDELVÄRDE 199110-199203

802

l ugm310

199192.vinterhalvåretURBAN-stationema undervidEiguLlL Halter S0;av
bakgrundshalter.fyllda staplar markerar
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Eizuuz. Vind-haltdiagmm för EMEP-stationema och S02, N02-ochsot
belastningen under de vinterperiodematre senaste
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URBANMÄTNÄTET

MEDELVÄRDE 199110-199203

N02

199192.Egna; vinterhalvåretHalter vid URBAN-stationema underNO;av
fyllda staplar markerar bakgrundshalter.
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Tabell 21, lokala NOz-haltbidragens andel totalbelastningen vid respektiveDe av
URBAN-station vinterhalvåret 199192. Vidunder stationer markerade
med har värden bakgrundshalter hämtats från närliggande EMEP-en
station. Vid övriga respektivehar kommuns bakgrundsmätningar använts.

Lokaltbidrag Bakgmndshalt Totalhalt Detlokalabidraget
m3 m3 m3 andel totalhaltenav

15,9 13,5 29,4 54
Lund 14,2 15,1 29,3 48
H 8,5 10,5 19,0 45
Kristianstad 10,4 11,3 21,7 48
Bromölla 9,6 8,1 17,7 54
Karlshamn 11,4 7,7 19,1 60

7,6 6,6 14,2 54
Älmhult 11,6 4,9 16,5 70

5.210,1 15,3 66
11,2 5,3 16,5 68
18,5 5,2 23,7 78
6,9 4,9 11,8 58
5,8 5,6 11,4 51

21,8 46
7,9 22,1 64

34,7 66
25,9 58

Mariestad 16,2 48,
7920,9

17,9 72
17,7 50
39,0 87
21,4 71
22,6 74
14,8 66
18,5 71
17,6 78

Karlstad 32,1 81
15.3 78Avesta

Ludvika 18,8 79
Gävle 21,2 87
Hudiksvall 24,4 91
Timrå 24,6 90
Härnösand 21,3 91
Östersund 9518,9-

14,5 86Vinnia
25,2Skellcñcl 88

89Kalix 20.9
90Pa 9,9

22,7 88Luleå
18,7 68Pitel

8320,1Boden
14,7 93Kiruna
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Enkät till samtliga miljö- hâlsoskyddskontoroch eller motsvarande

Kommun ......................................................................... ..
Kontaktperson ................................................................. ..
Tel ................................................................................. ..

Anvisningar För de kommuner friståendehar miljö- och hälsoskydds-som
nâmnd eller miljö- hâlsoskyddsförvaltningoch frågornaavser
den nämnd respektive del förvaltning bedriver miljö- ochav som
hâlsoskyddsverksamheten.

Förvaltningsorganisatlon

1a I vilken kommunal organisation den personal, biträder detvar som
politiska för miljö- hälsoskydd,organet och inplacerad den

januari1 1992

E] Fristående miljö- och hälsoskyddsfönraltning1

[I Kommunkansli2

[j Miljö- och byggkontorlbygg- och miljökontora

1] Annan förvaltning, nämligen4 ................................................................................................. ..

1 b Har fattat beslut att under ändraman 1992 lnplacerlngenom avpersonalen
.

1[|Ja

E] Nej Frågaz2 --

då1 Var blir den personalc biträder det politiska försom miljö-organet
och hälsoskydd inplacerad l den kommunala organisationen

[j Fristående miljö- och hâlsoskyddsförvaltning1

[| Kommunkansli2

[| Mljö- och byggkontorbygg- och3 miljökontor

[| Annan förvaltning, nämligen4 .................................................................................................. ..
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samordnande inom miljöområdetorgan

Fanns detza den januari 1992 politiskt nâmndövergripande l1 organ
kommunen, miljöområdetmiljöberednlng, fört samordning inomex

D Ja1
E] Nej2

sådant2b Har fattat införabeslut under organatt 1992man om

D Ja1
D Nej2

frågaOm izc 2a eller 2b, vilketange organ.

E] Miljöberedning1
D Annat, nämligen2 ........................................................................................... ..

Fanns det3a den januari förvaltningsövergripande tjänste-1 1992
miljöfrågorför samordningmannaorgan av

D Ja1
D Nej2

sådant3b Har fattat beslut införa organunder 1992attman om

D Ja1
D Nej2

frågaOmac i eller3a 3b, vilketange organ ................................................................................ ..

Finna det för4 personal för1992 detta samordnande organegen

D årsarbetskrafterJa. Antal1 ....................
D Nej2
D Vet3

Finns det för5 budget samordnande1992 för detta organegen

D Ja. Kronor1 .................. ..
D Nej2
D Vet3



Bilaga 1993119SOU

Budget

Observera MHN respektivemed hälsoskyddsförvaltningatt miljö- och
även de eventuella andra i vissa kommuner föravses organ som ansvarar
frågor.dessa

Budget6 för miljö-1992 hâlsoskyddsnämndensoch verksamhet
exklusive verksamhet finansieras med statliga bidrag visssom ex.
kalkning sjöar.av

Bruttokostnader kronor..................
Nettokostnaderx kronor................

Bruttokostnaderär samtligakostnaderför MHNeller motsvarande kapitaltjänst-utom
kostnader. Med kapitaltjânstkostnader avskrivning intemrånta.ochavses

x Nettokostnaderär bruttokostnaderefter avdrag för intäkter,externa inkomst av
avgifter och ersättningar

Ingår7 kostnader för frågakontorslokaler i beloppen i 6m. m.
E] Ja. Ange möjligt beloppet ..kr1 om ..................
D Nej2

Budgeterade8 personalkostnader för miljö- hâlsoskyddsförvaltnlng.och

1991 kronor inkl personalomkostnader..........................
1992 kronor inkl personalomkostnader..........................

Personalresurser och kompetens för kommunalt
miljo- och halsoskydd

9 Antal anställda totalt 1991

Frågan enbart personalanställdför miljö- påoch hälsoskyddavser den förvaltning
frågor.för dessa Personal påsom med mlljöinriktningansvarar andra förvaltningar,

parkförvaltning,stadsbyggnadskontor,ex teknisk renhållningsbolag.förvaltning,
reningsverk skalletc. räknas.

årsarbetskrafterAntal uppgiften frågaanvänds i 13..........................
Antal individer ....................... ..

frågaFöljande besvarasendast miljö-och hälsoskyddsförvaltningarav harsomfyra anställdaeller färre.

10 Antal anställda miljö-1991 med och hâlsoskyddsinspektörsutbildning
eller motsvarande kompetens.

årsarbetskrafterAntal

Antal individer



3371993 19 BilagaSOU

4

Arbetsuppgifter

förhållanden kräver mycket personalspeciella l kommunenFinnsl1 som
fritidsbebyggelserför miljö- hâlsoskyddsarbete omfattandeoch ex.

D Ja1
B FrågaNej 13--2

för dennaungefärliga kostnadernaochGe kort beskrivning del2 angeen
underverksamhet 1991.

Uppskattad kostnad kr......................

uppgifterför olikaVerksamhetsinriktning arbetstidoch

inkl utbildning, internfördelning den totala arbetstidenUppskattad13 av
årför Med %personalledning m. 1991. 100administration och avsesm.

frågaârsarbetskrafter redovisats i 9.det antal som
Uppskattad
arbetstidi%

Tillsyn och miljöfarligaverksamheterochprövningav
kemiska produkter

Bevakning störningar i utomhusmiljönkartläggningav
och bevakning miljön beträffande luft, vatten.yttreav

markbuller,

Livsmedel-tillsyn och information

Tillsyn lokaler, bostadshygien. bygglovav ............ ..
Enskildaavlopp,vattentäkter och allmäntVA
Renhållning ............ oc
Skadedjur. djurskydd. Smittskydd

Samhällsplaneringfysisk planering.trañkplanering,
miljövårdsprogrametc.

frågaspecialregleradverksamhet enligt specifikation i 14
Övrigt

............................................................................. ..

Summa
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Vilka14 åvilaruppgifter MHN motsvarande utöver de specialreglerade
och vilka åtgick årpersonalresurser för 1991.

Uppskattadarbetstidi % av
förvaltningenstotala arbetstid

Bevakning naturvárdsfrågorav ............. ..
Upphandling och kontroll renhállningsentrepenadav ............. ..
Förvaltning grönområdenoch fritidsomrádenav ............. ..
Övriga ärenden, nämligen ............................................... ..

Summa frågaGnföres 13under ............. ..

Tillsyn över kommunala anläggningar

många15 Hur anläggningar ägda kommunen, kommunala bolag ellerav
aktiebolag ägda fleragemensamt kommuner hade kommunens miljö-av
och hålsoskyddsnämnd tillsyn över den december31 1991

Antal páanläggningar A-listanMFs bilaga 04..............................

Antal påanläggningar B-listanMFs bilaga ...............................

AntalanläggningarpáC-listanMFs bilaga ...............................

många16 Hur anläggningar ägda kommunen, kommunala bolag ellerav
aktiebolag ägda fleragemensamt kommuner hade länsstyrelsenav tillsyn
över den december31 1991

Antal páanläggningar A-listan...............................

Antalanläggningar B-listan...........................vw
D Vet1

17 Ungefär hur mycket arbetstid lades påunder 1991 ned tillsyn över
kommunalt bedriven verksamhet

Antal arbetsdagar

Tillsyn enligt miljöskyddslagstiftningen,lagen kemiskaom
produkter och hälsoskyddslagstiftningenöver kommunala
anläggningar

Tillsyn enligt hälsoskyddslagstiftningenöver del kommunala
tastighetsbeståndet, undervisningslokaler, förskoleverksam-
het, samlingslokaler, idrottsanläggningaretc.
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Inkomst avgiftsbelagd tillsynsverksamhetav

erhållsVilka intäkter via18 de avgifter för vissa tillsynsverk-tas utsom
samheter

Intäkter Budgeteradeav
avgifter intäkterav
under avgifter för

års års1991 1992
verksamhet verksamhet
i ikronor kronor

Miljötillsynsavgifter ................................ ..
Avgifter för handläggning ärendenav
enligt hälsoskyddslagen ................................ ..

Följs Kommunförbundetsl9 förslag till avgifter enligt kommunförbundets
cirkulär för miljö-198996 och hâlsoskyddsnâmndernas verksamheter
då gällerdet miljötillsynsavgifter

E] Ja1
[| Nej2

Om tillämpar andra principer för avgiftsdebitering,bifoga möjligt taxebeslut.man om

påEventuellao synpunkter med avgiftsdebitering försystemet tillsyn
miljöskyddslagenenligt

Vänligen skicka organisationsschema för politisk- förvaltningsorganisationoch för miljöarbetet i
dokumentsamt vilka avgiftstaxorommunen tillämpar än kommunförbundetsannatom förslag.omman

tackar för värdefull medverkan på frågormed enkätsvaren de ställt.

Antagligen har på frågeställningarNi synpunkter tyckerNi bordeatt behandla och harsom sombetydelse for kommunernaatt ska bli vâlrustade föri kampen god livsmiljö. Vi är tacksamma för Eraen
synpunkter och lämnar för påutrymme dem blad.bifogat
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RÅD OCH UTREDNINGENSYNPUNKTER TILL

Denna SCBoch följande och till utredningen.sida insamlas lämnasvidareav

Lämna gärna bilagor äreftersom utrymmet begränsat.

Kommun .......................................................................................................... ..
Kontaktperson tel.......................................................... .. ............................... ..

Synpunkter önskemål21 och till utredningen.

ocksåVi ir22 inom utredningen för särskildatacksamma tips Insatser ochom
utvecklingsarbete bedrivits I Er kommun.som
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miljötllleyn förbättras.medFörslag kanhur arbetetom

andra.arbetsbyte medMöjligheter till effektivisering24 genom

....................................................................................................................................................... ..

....................................................................................................................................................... ..

.. ... .......... . ..................................... . ... . . .... ................ . ................. ........... ....... .... ..................................

långsiktigt hållbar törbittras.utveckling kanmedFörslag arbetethur25 om

....................................................................................................................................................... ..



Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

Stymings-ochsamarbetsformerbiståndet.i UD
Kursplanerför grundskolan.U.
Ersättningför kvalitet ocheffektivitet.

Utformning resurstilldelningssystemförett nyttav-
grundläggandehögskoleutbildning.U.
Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadadeav
flyktingar fl. S.m.
Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofar--
maka.S.

småskaligLivsmedelshygienoch livsmedelsproduk-
tion. Jo.

7.Löneskillnaderoch lönediskriminering.
Om kvinnor och arbetsmarknaden.Ku.män
Löneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnor
och påarbetsmarknaden.Bilagedel.Ku.män
Postlag.K.

l0.En datalag.Ju.ny
l Socialförsäkringsregister.

Vårdhögskolorl2.
kvalitet utveckling huvudmannaskap.U.- -Ökad13. konkurrens järnvägen.K.

EG våra14. och grundlagar.Ju.
15.Svenskareglerför internationellomfördelningav

olja vid oljekris.N.en
16.Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--

kommissionensförslag.Fi.
16.Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--

kommissionensförslag.Bilagor. Fi.
Ägandetl7. radioochtelevisioni allmänhetenstjänst.av
Ku.

18.AcceptansToleransDelaktighet.M.
19.Kommunernaoch miljöarbetet.M.



offentligaStatens utredningar 1993

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet Miljö- och naturresursdepartementet
En datalag.[10] ToleransDelaktighet.Acceptans [18]ny
EG våraoch gmndlagar.[14] Kommunernaoch [19]miljöarbetet.

Utrikesdepartementet
Stymings- biståndet.och samarbetsformeri [l]

Socialdepartementet
Statligtstödtill rehabilitering tonyrskadadeav
flyktingar fl. [4]m.
Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofarmaka.-
[5]
Socialförsäkringsregister.

Kommunikationsdepartementet
Postlag.[9]
Ökadkonkurrens järnvägen.[13]

Finansdepartementet
Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--
kommisionensförslag.[16]
Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--
kommisionensförslag.Bilagor. [16]

Utbildningsdepartementet
Kursplanerför grundskolan.[2]
Ersättningför kvalitetocheffektivitet.

Utformning resurstilldelningssystemförett nyttav-
grundläggandehögskoleutbildning.[3]
Vårdhögskolor

kvalitet utveckling huvudmannaskap.[12]- - -
Jordbruksdepartementet
Livsmedelshygien småskaligoch livsmedelsproduktion.
[6]

Kulturdepartementet
Löneskillnaderoch lönediskriminering.
Om kvinnor påoch arbetsmarknaden.[7]män
Löneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnor
och arbetsmarknaden.Bilagedel.[8]män
Ägandet radiooch televisioni allmänhetenstjänst.av
[17]

Näringsdepartementet
Svenskareglerför omfördelninginternationell olja vidav

oljekris. [15]en




