Lantbrukstillsyn 2016
slutrapport fran tillsynsprojekt om
egenkontroll inom lantbruk
Syfte





Varje deltagande kommun får kunskap om hur verksamhetsutövarna i
kommunen följer miljöbalkens krav vad gäller egenkontroll.
Få en gemensam bild av hur väl länets lantbruk följer miljöbalkens krav på
egenkontroll.
Skapa likartade bedömningar i länet vid tillsyn av egenkontroll på lantbruk.
Öka verksamhetsutövarens kunskap och kvalité på sin egenkontroll.

Mål



Verksamhetsutövarna ökar sin kunskap och kvalité rörande egenkontroll.
Tillsynsmyndigheterna i länet ökar sin kunskap om egenkontroll på lantbruk
och ställer likvärdiga krav i tillsynen.

Målen bedöms uppfyllas enligt utvärderingen som följer.

Begränsning
Tillstånds (B) - och anmälningspliktiga (C) lantbruk, som omfattas av egenkotroll.

Arbetssätt
I projektets första del arbetade några inspektörer fram stöddokument för
projektets följande tillsynsdel. Dokumenten finns på intranätet ”Ping Pong” som är
tillgängligt för alla medlemmar inom Miljösamverkan f.
I projektets andra del genomfördes tillsyn i 7 kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved,
Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Nässjös resultat finns dock ej med i
sammanställningen.
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Totalt utfördes 50 inspektioner (Nässjö ej medräknat).

Brister vid inspektionerna
Antal brister i ansvarsfördelning

Antal brister i dokumenterade rutiner

Bristande rutiner för driftstörning

Bristande kemikalieförteckning
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Bristande riskbedömning

Bristande kontroll av avfall

Bristande kontroll av bekämpningsmedel

Bristande dokumentation av växtodling

Bristande kontroll av stallgödsel

Bristande kontroll av växtnäringsbalans

Bristande kontroll av cisterner och
värmepumpar

Bristande energikartläggning
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Bristande planer för energieffektivisering

Inspektörernas kommentarer

Ingripanden från nämnderna:
En miljösanktionsavgift har dömts ut. Inga förelägganden eller åtalsanmälningar har
utfärdats.
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Måluppfyllelse
Anser ni att projektet har resulterat i
större kunskap gällande er egen tillsyn av
egenkontroll hos lantbruksverksamheter?

Anser ni att projektet har/kommer att
resultera i högre kvalité på lantbruksverksamheternas egenkontroll?

Anser ni att tillsynsvägledningen som togs
fram i projektet var till hjälp?

Sammanfattning
Bedömningen är att egenkontrollen i stort fungerar bra på lantbruken i länet, men
att viss dokumentation och rutiner ibland saknas.
Fungerar bra (minst brister):
- Kontroll av cisterner
- Hantering av bekämpningsmedel
- Växtnäringsbalanser (alla har inte begärt detta vid inspektionerna)
Kan förbättras (mest brister):
- Avfall – dokumentation och rutiner
- Energi – en del har gjort energikartläggningar men ej gått vidare med plan för
åtgärder
- Riskbedömning och driftstörningar – rutiner saknas
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Projektledning
Uppstartmötet för tillsynsdelen:
Lokaler, tider, mat

Uppstartmötets innehåll (vad som togs
upp och hur det framfördes)

Önskemål: ”Mer riktlinjer och diskussion kring bedömningar när verkligheten avviker från
det önskvärda.”
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