Miljö- och hälsa informerar

Miljö- och hälsoskyddskontoret
i miljöns och hälsans tjänst
Människor o ch mil jö ska må b ra, båd e nu och sedan. Det l åter kanske
självklart, men det händer att mark förgiftas, och gamla föroreningar
finns kvar i naturen. Det händer att människor blir sjuka av dålig mat
eller annan s mi tta. Våra vatten fortsätter att förorenas och luften vi
andas innehåller sk adliga ä mnen.
Miljö- och hälsoskyddskontorets uppgift är
att upptäcka faror och risker innan något inträffar, eller att se till att det som hänt åtgärdas. Vi kontrollerar och informerar. På
det viset sprider vi kunskap båda bland
företag och privatpersoner. Och med våra
kontroller försvårar vi för fuskare så att alla
kan konkurrera på lika villkor.
Mycket fungerar bra och många vill göra
rätt. Somliga problem inträffar bara
sällan. Vi vill gärna tro
att det beror på att vi gör
ett bra jobb. Men det
faktum att det förekommer visar att våra kontroller behövs.
Vi kontrollerar till exempel:
• Företag som kan tänkas
göra skadliga eller hälsofarliga utsläpp till mark, luft eller
vatten.
• Restauranger, skolkök, förskolor, butiker
och andra som hanterar livsmedel.
• Badvatten, tatuerare, frisörer och akupunktörer
• Dricksvatten
• Enskilda avlopp

• Förorenade områden
• Försäljning av tobak, och receptfria läkemedel

Lagar och regler och sunt förnuft
Egentligen handlar det mest om sunt
förnuft: vi ska vara rädda om varandra och
vår omgivning. Men för att det ska bli rätt
behövs rutiner för att alla ska göra lika och
sträva åt samma håll. Därför ligger ett antal
lagar till grund för miljöoch hälso-skyddskontorets
arbete, till exempel miljöbalken, livsmedelslagen,
tobakslagen och strålskyddslagen.
Den som bedriver en verksamhet, eller utför åtgärder
som kan påverka hälsa och
miljö, är skyldig att känna
till vilka regler som finns,
och skapa rutiner som alla i verksamheten
kan följa. Vi kan ofta svara på frågor om
vad som gäller. Branschorganisationer kan
också hjälpa till med information och tips.

Vad händer om något inte är bra?
Miljö- och hälsoskyddskontorets tillsyn
innebär att vi kommer på besök – inbokat
eller oanmält - eller att vi läser aktuella
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miljörapporter och egenkontrollprogram. Vi
handlägger anmälningar, ansökningar och
klagomål. Och vi svarar på frågor om krav,
bestämmelser och lagstiftning.
Om någonting inte är som det ska, eller om
den aktuella verksamheten inte tar ansvar
för sin miljöpåverkan och sina hälsorisker,
kan miljö- och hälsoskyddskontoret besluta
om föreläggande, det vill säga ställa krav på
att något blir gjort. Om vi misstänker att
miljöbrott begåtts anmäler vi det till åklagare.
Man är alltid välkommen att ha synpunkter på inspektionen och inspektionsrapporten. Sådana samtal kan hjälpa till
att förklara saker eller att reda ut missförstånd. Den som är missnöjd med
miljö- och hälsoskyddskontorets beslut
har rätt att överklaga det inom.

Varför kostar tillsynen?
Kostnaderna för tillsynen ska så långt som
möjligt täckas av taxor och inte av allmänna
skatter. Orsaken är enkel; var och en ska stå
för sin egen miljöpåverkan. Den årliga
avgiften styrs av hur stora riskerna är och
hur mycket kontroller som behövs. I verksamheter som vi inte inspekterar regelbundet tar vi ut en timavgift eller en fast avgift. I
avgiften ingår både själva besöket och
efterarbetet med att skriva rapport eller
föreläggande.
Miljö- och hälsa arbetar inom tre tillsynsområden: miljöskydd, hälsoskydd
och livsmedelskontroll.

ationen i skolan. En god folkhälsa innebär
en god hälsa på lika villkor för alla.

Livsmedel
Livsmedel är mat, dryck och dricksvatten,
oavsett om den kommer från restaurangen,
mataffären eller skolbespisningen. Det du
äter och dricker ska inte bara vara säkert,
det ska vara vad det påstås vara också.
Mindre fusk och mindre risk för förgiftning,
alltså.

Miljöskydd
Hotet mot naturen och klimatet är en av vår
tids största utmaningar. Med miljötillsynen
kontollerar vi att utsläppen är så små som
möjligt, att föroreningar saneras och att
miljöfarliga verksamheter och ämnen
bedrivs och hanteras på ett så bra sätt som
möjligt. Naturvård, vattenskydd och hållbar
avfallshantering ligger också under vår
tillsyn. Det är avgörande för vilken värld vi
lämnar till kommande generationer.

Öppenhet, insyn och kvalitet
Miljö- och hälsas verksamhet är offentlig,
så du har rätt att ta del av de flesta protokoll, rapporter och andra dokument.

___________________________________

Hälsoskydd
Hälsoskyddsarbetet syftar till att ta bort
eller minska risker för sådant som kan
påverka hur vi mår. Det kan handla om
kemikalier hos frisören, smittorisk hos
tatueraren, badvattnets kvalitet eller ventil-
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