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Syfte och mål 
Syftet med detta projekt var att effektivisera tillsynen på de verksamheterna med mer än 2 och högst 

10 djurenheter, verksamheter med klassningskoden 1.2003. Genom att effektivisera skapas även mer 

nytta, både för miljöförbundet och för verksamhetsutövarna.  

Syftet var även att testa ett nytt arbetssätt och att förnya våra tankebanor. Testa att göra tillsyn via 

blankett för att se om verksamhetsutövarna kommer in med svar.  

Bakgrund 
Vid tidigare inspektioner av verksamheter inom klassningskoden 1.2003 (verksamheter med mer än 2 

men högst 10 djurenheter) upplever vi miljöinspektörer att det är svårt att motivera varför vi är där 

och avgiften vi tar ut. En vanlig inspektion är inte ett tidseffektivt sätt att göra en inspektion på när 

det gäller dessa mindre verksamheter. Under diskussioner kom vi fram till att vi ville pröva ett nytt 

tillvägagångssätt och kom överens om att testa inspektion via blankett.  

Under 2019 skulle egentligen 17 verksamheter med klassningskoden 1.2003 få tillsyn på plats, vi 

valde istället att göra dessa 17 inspektion via en framtagen blankett.  

Inga av verksamheterna var nya utan alla har tidigare haft besök, vi vet således att verksamheten sen 

tidigare har blivit kontrollerade ute på fält och kunde därför känns oss trygga med att göra inspektion 

via blankett.  

Genomförande 
De verksamheterna (under klassningskod 1.2003) som var planerade att besökas under 

verksamhetsåret 2019 söktes ut.  

Blankett och medföljande brev (se bilaga 1) togs fram. Blanketten togs till stor del utifrån vår 

befintliga checklista som vi använder vid en vanlig inspektion. 

Utskick av blanketterna (ett massutskick, ärende LAN.2019.7807). 

Alla som inkom med svar fick återkoppling från miljöförbundet, de som blev avaktiverade fick ett 

svarsbrev (se bilaga 2) och resterande fick ett inspektionskort, där det framkom eventuella avvikelser 

och tips på saker att tänka på.  

Resultat 
Av de 17 utskick som gjordes inom projektet blev det 100 % svarsfrekvens. Av den information som 

inkom via blanketterna kunde vi klassa om en verksamhet till 1.3004 B samt avaktivera 5 objekt som 

inte längre har någon djurhållning. De kvarvarande 11 verksamheterna hade inga avvikelser. 

Utskick Svar Omklassning Avaktiverade 

17 17 1 5 
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Slutsats 
Vid denna typ av inspektion måste vi lita på att verksamheterna uppger riktiga uppgifter. 

Det är ej möjligt att göra denna typ av tillsyn alltid utan det krävs att inspektion görs på plats också. 

Mer tidseffektivt ur miljöförbundets synvinkel.  

Billigare för verksamhetsutövaren och mer tidseffektivt (kan göra inspektionen när de kan och slipper 

ta ledigt från jobb).  

Ej möjligt att göra denna typ av inspektion på alla klassningskoder utan endast 1.2003 då de är de 

minsta verksamheter vi har.  
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Bilaga 1 – medföljande brev och inspektionsblankett 
 

 

 

 

Begäran om att inkomma med uppgifter 

 

Vi, Ystad-Österlenregionens miljöförbund vill tillsammans med er skapa mer nytta och bli mer 

effektiva. 

 

Som ett steg i detta och för att effektivisera tillsynsarbetet har Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

beslutat att göra tillsyn via medföljande blankett, istället för tidigare personlig tillsyn, hos de 

verksamheter som har mer än 2 djurenheter men färre än 10 djurenheter. Ystad-Österlenregionens 

miljöförbund önskar att ni svarar på medföljande blankett och inkommer med blanketten till 

miljöförbundet senast 2019-09-13.  

  

Önskar ni istället att få en personlig inspektion där vi kommer ut till er gård, går detta givetvis också 

bra. I så fall behöver ni inte svara på blanketten. Det som är Viktigt att notera i det fallet är att en 

högre avgift kommer att tas ut vid en personlig inspektion på gården.  

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer att debitera en avgift om 1 timme för 

handläggningen av denna sort. Ifall ni väljer att inte svara på blanketten kommer ett tillsynsbesök att 

bokas, varvid en avgift om 3-4 timmars handläggning kommer att tas ut. 2019 års timtaxa är 

fastställd till 1 015 kr.  
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Åker och betesmark (Ange antalet hektar) 

 
Areal 

 
Åkermark:                                  Betesmark: 
 

 

 

 

 

Blankett för verksamheter med högst 10 djurenheter   
 

 
 

 

Verksamhetsutövare  

Namn Person-/Organisationsnummer  

  

Adress Fastighetsbeteckning 

  

Postnummer och ort Telefonnummer  

  

E-post Mobiltelefonnummer 

  

 

Uppgifter om företaget (om annat än ovan) 

 

Företagsnamn/Innehavare Person-/Organisationsnummer  

  

Adress Telefonnummer 

  

Postnummer och ort Mobiltelefonnummer 

  

E-Post 
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Utarrenderad areal 

 
Åkermark:                                  Betesmark: 
 
Utarrenderad till: 
 
 
 

 

Ange djurslag och antal djur som hålls på fastigheten (Inklusive eventuella 

inackorderingar) (Obs! Nötkreatur ska anges i vuxna djur, ungdjur med ålder över 1 år och ungdjur 

med ålder under 1 år) 

 

 

Ligger er verksamhet inom vattenskyddsområde? 

 Ja    Nej 

 

 Gödsel 

□ Finns dokumentation om tillräcklig lagringskapacitet?  Ja Nej  

□ Är lagringen av gödseln ok och tät?  Ja Nej  

□ Gödseljournal på mottaget/levererat gödsel finns?  Ja Nej           Ej 

Aktuellt 

 

 Växtskyddsmedel – allmänt   Ej Aktuellt 

□ Finns behörighet Tillstånd 1 & Kunskapsbevis 2L för den som utför bekämpningen? 

Ja     Nej 

□ Godkännande från Jordbruksverket för sprutan, 

t.o.m._____________________Nr:__________________ 

□ Finns sprutjournal?    Ja Nej 

 

 Växtskyddsmedel – förvaring  Ej Aktuellt  

□ Förvaring av växtskyddsmedel sker i separat utrymme? Ja Nej 

□ Är utrymmet låsbart?   Ja  Nej 

□ Är det gjutet golv i utrymmet?  Ja  Nej 

□ Finns det tröskel/invallning i utrymmet?  Ja Nej 

□ Finns kemikalieförteckning?  Ja Nej 

□ Finns säkerhetsdatablad?   Ja Nej 

□ Finns absorptionsmedel eller liknande?  Ja Nej 

□ Finns avlopp i utrymmet?   Ja Nej 

 

 Växtskyddsmedel – påfyllningsplats  Ej Aktuellt 

□ Biobädd 

Fortsättning på nästa sida! 
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□ Platta kopplad till:______________________________ 

□ Biologisk aktiv mark 

□ Annat__________________________________________ 

□ Brunnar eller vattendrag i närheten   Ja  Nej 

Vad_____________ Avstånd?_______________________ 

 

 Cistern  Ej Aktuellt 

□ Kontrollerad och godkänd t.o.m.__________________ 

□ Placering av cistern är ok. Behövs påkörningsskydd? Ja Nej 

 

 Avfall (ex på farligt avfall, spillolja, oljefilter) 

□ Farligt avfall transporteras i egen regi. Är det anmält till Länsstyrelsen? Ja

 Nej 

□ Farligt avfall lämnas i samband med service på verkstad 

□ Farligt avfall hämtas, av__________________________ 

□ Transportdokument finns vid transport i egen regi? Ja Nej 

□ Är förvaringen av farligt avfall ok (inomhus och invallat eller på tät underlag) Ja

 Nej 

□ Journalföring av farligt avfall sker?   Ja Nej 

□ Finns kvitto för avlämning av plast   Ja  Nej 

Övriga uppgifter: 

 

Underskrift 

Datum 

 
Namnteckning  

 

Tack för ert svar! 
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Bilaga 2 – svar på blankett 
 

 

 

 

Tack för svar!  

Ystad-Österlenregionens miljöförbund vill tacka för att ni inkom med den utskickade blanketten. Vi har 

nu gått igenom era uppgifter och enligt dem sett att er verksamhet inte är en sådan verksamhet som 

vi har tillsyn på. Vi utför tillsyn på verksamheter med mer än 2 djurenheter och enligt era uppgifter 

kommer ni inte upp i det. Därav kommer vi att ändra er verksamhet till ej aktiv i våra register. Om ni i 

framtiden utökar er verksamhet med fler djur ber vi er vänligast att inkomma med den informationen 

till oss. 

 

  

 

 


