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1. Inledning
Verksamhetsplanen för 2017 innehåller tillsynsplan för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som operativ tillsynsmyndighet enligt miljöbalken krav på
sig att för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar nämndens
ansvarsområden (miljötillsynsförordningen kap. 1 § 8).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i detta dokument preciserat vilka tillsynsinsatser som
planeras att genomföra under 2017 utifrån givna resurser. Tillsynsbehovet styrs dels av de
intervall som finns fastlagda för tillsyn av olika branscher, händelser i omvärlden, nationella
projekt och erfarenheter av tidigare tillsyn.
Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd utgår från nämndens resursbehovsutredning för åren
2017 – 2019. Resursbehovsutredningen utgår från tre delar; nämndens taxor, erfarenhet av
mängden externt initierade ärenden och andra aktuella miljö- och hälsoskyddsaspekter kopplade
till miljömålen och folkhälsomålen.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och
hälsoskyddstillsyn. Det innebär att nämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen enligt lag
ska utföra inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har tillsyn över flertalet av de
verksamheter och åtgärder inom kommunen som kan påverka vår miljö och hälsa. Vi har en
central roll i arbetet för att Växjö ska vara en ledande miljökommun - att vi når kommunens
miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Arbetet omfattar tillsyn och kontroll enligt främst miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt
rådgivning och information till verksamhetsutövare. Tillsynen ska säkerställa syftet med
miljöbalken, att främja en god hälsa och bra miljö för medborgarna, samt skydda dem mot
störningar. Livsmedelskontrollen ska på motsvarande sätt säkerställa livsmedelslagens syfte att
konsumenterna ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel. Nämnden bevakar också
samhällsplaneringen så att miljö- och hälsoskyddsfrågorna beaktas för att bidra till ett hållbart
samhälle.

3. Verksamhetsidé
God miljö och hälsa för en hållbar framtid i Europas grönaste stad!
Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för en hälsosam och hållbar tillvaro med fokus på miljö,
mat och hälsa. Vi ger god service och är tillgängliga, professionella och rättssäkra i vår
myndighetsutövning. Vårt arbete medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling

4. Organisation
Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till förvaltningen att utföra tillsyn och kontroll på
nämndens uppdrag, delegationen gäller dock inte ärenden av större vikt eller principiella
ärenden.
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Förvaltningen har fr.o.m. 2015-11-01 två funktioner (miljöskydd och livsmedel/hälsoskydd) som
leds av varsin funktionsledare. Utöver detta finns ett kansli och en plangrupp.
Förvaltningschefen har budgetansvar och personalansvar för samtlig personal.

5. Omvärldsbevakning
För att kunna bedriva en verksamhet i framkant måste vi ständigt bevaka förändringar i
omvärlden. Det är självklart att vi måste ha god kunskap om gällande lagstiftning och rättspraxis
och använda denna i vår myndighetsutövning. För att utveckla våra arbetssätt behöver vi också
lära av andras sätt att arbeta.

6. Samverkan
Vi är medlemmar i Miljösamverkan Kronoberg – Blekinge. Inom miljösamverkan sker stor del
av den regionala tillsynssamverkan genom flera tillsynsspecifika nätverk, utbildningar och
gemensamma projekt. Vi samverkar också med 3KHV 1 på chefsnivå samt med presidierna i
Jönköping/Kristianstad/Halmstad. Utöver detta deltar vi i olika nationella nätverk, regionala
nätverk, konferenser och utbildningar inom ansvarsområdet.

7. Verksamhetsutveckling
Vi behöver ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt för att leverera en effektiv och
rättssäker myndighetsutövning med ett gott bemötande och en hög servicenivå. Omvärlden
förändras ständigt och för att vara i framkant behöver vi ha en god omvärldsbevakning och
bevaka lagstiftarens intentioner och utvecklingen av rättspraxis.
Det som genomsyrar vårt förbättringsarbete är att vi vill bli bättre och leverera mer nytta i
förhållande till vårt uppdrag. Vi jobbar sedan några år tillbaka därför med leanprinciperna.
Målet med vårt leanarbete är:
• Öka rättssäkerheten
• Öka effektiviteten
• Minska stressen
Vi har också sedan ett antal år tillbaka en välutvecklad verksamhetshandbok som innehåller ett
stort antal handläggningsrutiner och annan information. Denna revideras och utvecklas
kontinuerligt för att bli ett naturligt stöd vid handläggning.

8. Kommunikation
Vår förmåga att kommunicera med olika aktörer är mycket betydelsefull och påverkar till stor
del vilken effekt vårt tillsynsarbete får samt hur verksamhetsutövarna upplever nämndens arbete.
Nämnden har en informatör som bland annat arbetar med kommunens externa webbplats och att
stödja inspektörerna med det riktade informationsarbetet. Vilka riktade informationsinsatser som
genomförs styrs i stor utsträckning av de projekt/åtgärder som ska genomföras inom
tillsynsarbetet. Det pågår också ett kontinuerligt arbete kring klarspråk som innebär att fler texter
(exempelvis protokoll, beslut, informationsmaterial, webbplatsen) ska bli mer tillgängliga och
skrivas med ett enklare språk.

1

Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Halmstad, Växjö
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9. Förvaltningsövergripande
9.1 RESURSFÖRDELNING 2017
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet delas in i sju arbetsområden.
Resursfördelningen baseras dels på den lagstiftning som olika arbetsområden utgår ifrån, men
också på de avvägningar, riskbedömningar och prioriteringar som gjorts.

Resursfördelning 2017
Livsmedel

Miljöfarligverksamhet

Hälsoskydd och strålskydd
Tobak och receptfria
läkemdel (livs)

Strategiskt miljöarbete
Administration

9.2 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DET FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ARBETET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillsynsarbete prioriteras efter riskbedömningen och där miljö- och hälsoskyddsnyttan
blir som störst.
Vi ger god service samt är och uppfattas vara tillgängliga, professionella och rättssäkra.
På de verksamheter där vi inte haft en kontinuerlig tillsyn är vi extra ödmjuka och sätter
oss, på ett respektfullt sätt, in i verksamheternas utmaningar.
Vi ger tydliga besked och lovar aldrig något som vi inte håller.
Service och återkoppling till verksamhetsutövare/klaganden prioriteras.
Vi vill underlätta för verksamhetsutövare att göra rätt från början. Det ska vara lätt att
göra rätt.
Förbättra hur vi uppfattas genom att strategiskt genomföra kommunikationsinsatser och
utveckla den externa webbplatsen.
Det är tydligt i beslut och inspektionsrapporter vilka krav myndigheten ställer och våra
rapporter är lättillgängliga för läsaren.
Våra handläggningsrutiner är effektiva och kvalitetssäkrade och vi strävar ständigt efter
att korta handläggningstider och ta bort moment i handläggningens som inte skapar
värde.
En ökad grad av digitalisering av vårt arbete i syfte att bli mer effektiva, få en högre
kvalitet och ha lättare att genomföra informationsinsatser.
Samtliga ärendetyper kan handläggas av flera handläggare.
Det finns samsyn i första hand inom ärendeområden, sedan inom funktionerna och
slutligen på kontoret.
Vi gör rättssäkra bedömningar och har god kunskap kring det aktuella rättsläget.

Tillsynsplan

5 (25)

9.3 PROJEKT OCH PRIORITERINGAR 2017
Fokusområde ”Digitalisering”
Under 2016 är vårt övergripande fokusområde ”Digitalisering”. Under året ska detta genomsyra
samtliga tillsynsområden.
Digitala hjälpmedel vid tillsyn
Fortsätta att utreda och analysera möjligheten för digitala hjälpmedel vid tillsyn och påbörja
arbetet med digitalisering av hela verksamheten.
Processkartlägga processen ”inkommen ansökan/anmälan enligt miljöbalken”
Syftet är att tydliggöra handläggningsprocessen för att skapa bättre samsyn och en effektivare
kvalitetssäkrad handläggning.
Inspektionsrapporter och beslut
Fortsätta arbetet med att klarspråksgranska inspektionsrapporter, beslutsmallar med mera under
2017 i syfte att de ska vara lätta att förstå samt att det ska vara tydligt i rapporterna vilka krav
myndigheten ställer.
Externa webbplatsen
Utveckla den externa webbplatsens innehåll och funktioner
E-tjänster
Utveckla ytterligare E-tjänster för att medborgare och företag ska kunna hantera sina ärenden
digitalt.
Kontaktcenter
Fortsätta med att utöka antalet användningsområden där Kontaktcenter kan bistå med hjälp.

9.4 MÅTT
Uppföljningstal
Nöjd kund index (Insikt).
Antal ärenden som hanteras via e-tjänst (st.).
Andel samtal som får avslut hos Kontaktcenter (st.).
Verksamhetsmått
Antal e-tjänster i drift (st.).
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10. Livsmedelskontroll
Syfte: Säkra livsmedel och riktig information till konsumenterna
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de
ca 660 livsmedelsanläggningar där kommunen är kontrollansvarig. Dessa är främst kök inom
barn- och äldreomsorg, restauranger, pizzerior, caféer, butiker och vattenverk.
Livsmedelskontrollen är riskbaserad. Det innebär att beroende på en verksamhets risk bedöms de
ha olika stort kontrollbehov. Varje år fastställs en kontrollplan för livsmedelskontrollen som mer
detaljerat beskriver den planerade kontrollen. Planen syftar till att arbetet ska vara effektivt och
ändamålsenligt.
Om inspektörerna upptäcker brister i efterlevnaden av lagstiftningen hos verksamheterna följs
bristerna upp. Om bristerna inte är allvarliga följs de upp vid nästa planerade kontroll. Om
bristerna är allvarliga eller om verksamheten tidigare haft brister som inte åtgärdats följs
anmärkningarna upp genom så kallad Extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll debiteras
utöver den årliga avgiften.
Utöver den planerade kontrollen på livsmedelsobjekt utförs också kontroll av festivaler och
evenemang. Vilka evenemang som kontrolleras respektive år beslutas beroende på erfarenhet
och storlek på evenemang.
Livsmedelskontrollen är indelad i 15 kontrollområden för att täcka lagstiftningens krav. Några
exempel på kontrollområden är:
• Lokaler och utrustning
• Säker hantering
• Rengöring och desinfektion
• Temperatur
• Information
• Spårbarhet

Tillsynsplan

7 (25)

10.1 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DEN LÖPANDE LIVSMEDELSKONTROLLEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla anläggningar får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet
Kontrollen ska utföras med den kontrolltid som anläggningen fått vid riskklassificering
sett över en 3-årsperiod.
Minst 60 % av kontrolltillfällena ska ske genom oanmäld inspektion.
Varje enskild livsmedelsanläggning kontrolleras minst vart tredje år.
Avvikelser följs upp för att säkerställa att bristerna åtgärdas.
Minst 4 tillfälliga evenemang inspekteras.
Registreringsbeslut fattas normalt inom två arbetsveckor efter inkommen
registreringsanmälan.
För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra minst 2
gemensamma kontrollbesök med kollega.

10.2 PLANERADE KONTROLLBESÖK 2017
Merparten av resurserna inom livsmedelsområdet används för den fortlöpande kontrollen.

Antal (st.)
Bransch

Kontrollplan 2017
Antal anläggningar som ska
kontrolleras 2017

Beräknad
kontrolltid (h)

Ambulerande

12

12

26

Transport

22

15

18

Bageri/konditori/café

80

76

186

Butik

111

83

254

Gatukök/kiosk

18

15

34

Kök skola/förskola

122

112

448

Kök landsting

6

6

39

Kök omsorg/äldreomsorg

53

37

164

Lagerlokal

21

16

26

Matmäklare

7

5

18

Pizzeria

34

34

172

Restaurang

131

128

696

Tillverkning

11

11

61

Dricksvattenanläggning

34

34

59

Summa

662

584

2202
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10.3 PROJEKT OCH PRIORITERINGAR 2017
Frukostträffar med livsmedelsföretagare
Syftet är att öka kommunikationen med kommunens livsmedelsföretagare. Frukostträffar kan ge en
mötesplats där vi kan informera och verksamhetsutövarna ges möjlighet att ställa frågor och komma med
synpunkter.

Information till gymnasieungdomar på yrkesutbildningar
Föredrag hålls för gymnasieungdomar som i sin yrkesverksamma framtid kommer att möta Miljö- och
hälsoskyddskontoret då vi gör kontroll. Tanken är att öka elevernas kunskap kring syftet och
genomförandet av den kontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddskontoret har i uppdrag att utföra.

10.4 MÅTT
Uppföljningstal
• Andel besökta livsmedelsobjekt som i kontrollplanen planerades få besök (%).
• Andel av kontrolltillfällena som är oanmälda (%).
• Andel anmälningar för registrering av livsmedelsanläggning med max 2 veckors
handläggningstid från inkommen ansökan (%).
• Andel planerade livsmedelskontroller som behövts följas upp med extra kontroll (%).
Verksamhetsmått
• Antal livsmedelsverksamheter (st.).
• Antal kontrolltimmar totalt (h).
• Antal kontrollbesök - uppdelat i antal inspektioner och revisioner (st.).
• Antal första inspektion efter registrering (st.)
• Antal extra offentliga kontroller (st.).
• Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning (st.).
• Antal registreringar av livsmedelsverksamhet (st.).
• Antal tillfälliga evenemang där livsmedelskontroll utförts (st.).
• Antal årsarbetskrafter livsmedelskontroll (ÅA).
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11. Hälsoskydd
Syfte: Att förebygga hälsorisker i människors vardagsmiljöer
Folkhälsomyndigheten har presenterat elva målområden för folkhälsan som innebär en god hälsa
på lika villkor för alla. Vissa av dem berör miljö och hälsa, men de finns inte nedbrutna i
regionala och lokala mål på samma sätt som riksdagens miljömål. Vårt hälsoskyddsarbete syftar
till att uppnå god folkhälsa genom att ta bort eller minska risker för olägenheter för människors
hälsa.
Vi utövar hälsoskyddstillsyn enligt bland annat miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria
läkemedel, strålskyddslagen och kommunens lokala föreskrifter. Dessutom arbetar nämnden
förebyggande beträffande bl.a. innemiljö, allergier, tobak och buller. Merparten av vår tillsyn
sker som löpande tillsyn i form av tillsynsbesök, handläggning av anmälningar av verksamheter
som ska startas, rådgivning, informationsinsatser m.m. En annan relativt stor andel av tillsynen
görs vid inkomna klagomål. Tillsyn kan även bedrivas i projektform med inriktning mot aktuella
frågor eller där vi bedömt att det finns ett stort tillsynsbehov.
11.1 TILLSYNSOMRÅDEN
Hälsoskyddsverksamheter
Det finns omkring 1500 tillsynsobjekt inom hälsoskyddsområdet i kommunen för vilka vi
bedömt att det krävs någon form av regelbunden tillsyn (minst vart 5 år).
Hälsoskyddsverksamheterna i miljöbalken delas in i två kategorier; anmälningspliktiga och ej
anmälningspliktiga. Anmälningspliktiga är hygienverksamheter med skärande/stickande verktyg
eller risk för blodsmitta, bassängbad samt skolor och förskolor. De ska göra anmälan innan de
startar verksamheten och de omfattas också av krav på dokumenterad egenkontroll.
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Bostäder och klagomålsärenden
Förebyggande bostadstillsyn bedrivs för att förebygga störningar i bostäder. Denna tillsyn har
påbörjats av de största fastighetsägarna under 2015 och innebär planerad tillsyn av
fastighetsägare med mer än 5 lägenheter. Ett antal bostadsklagomål inkommer också varje år.
Mängden varierar mellan åren och kan inte förutses. Det kan gälla mögel, fukt, fel i luftväxling,
temperatur eller skadedjur. Det kan även vara störningar utifrån som buller, dålig lukt, störande
katter och hundar m.m. Enklare klagomålsärenden klaras av per telefon men ibland krävs
ingående inspektioner och utredningar.

Djurhållning
I tillsynen enligt de lokala föreskrifterna för att skydda
människors hälsa och miljö ingår att handlägga ansökan att
hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä
som inte är sällskapsdjur samt orm, inom område med
detaljplan.
Vi yttrar oss också ibland i bygglovsärenden som rör
djurhållning nära bostad, även i områden utanför
detaljplan. Då bedöms allergirisker och risker för
störningar av t.ex. lukt, buller och flugor.

Kosmetiska produkter
Regelverken för kosmetiska produkter har förtydligats genom ny EG-förordning under 2014 och
det har också införts miljösanktionsavgifter för den som säljer felmärkta kosmetikaprodukter.
Hygieniska verksamheter säljer ofta kosmetiska produkter, men de finns även i detaljhandeln.
Radon
Miljö och hälsa ger information och råd om radon i dricksvatten (egen brunn) och i bostadsluft. I
detta ingår att vi förmedlar mätningar av radon, både i inomhusluft och i dricksvatten. Ca 110150 luftmätningar och drygt 30 dricksvattenprover görs årligen. Vid förhöjda halter av radon bör
åtgärder vidtas för att sänka radonhalten i bostaden. Miljö och hälsa informerar om metoder och
hur man kommer i kontakt med fackman.
Säker strålmiljö
Vi bedriver tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. Även vid tillsyn på förskolor
och skolor tas hänsyn till strålningsfrågor; skuggiga utomhusmiljöer ska finnas som skydd från
UV-strålning. Miljö och hälsa lämnar yttranden inför bygglov för nya master för mobiltelefoni.
Det finns mycket frågor och oro kring risker med elektromagnetiska fält. Miljö och hälsa följer
nationella anvisningar och råd i vår tillsyn och bedömningar av risker från elektromagnetiska
fält.
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Kommunalt folkhälsoarbete
En god folkhälsa, som är ett samhällsmål, är resultatet av att människor mår bra där de bor och
arbetar. För att uppnå detta ägnar sig nämnden åt förebyggande arbete beträffande innemiljö,
allergier, tobak, buller, livsmedel m.m. som en del i övrigt tillsynsarbete. Inom Växjö kommun
bedrivs folkhälsoarbete på flera plan.
Tobak
Miljö och hälsa har lokalt tillsynsansvar för tobakslagen. Lagens syfte är bl.a. att förhindra risk
för passiv rökning och förebygga att ungdomar börjar röka. I lagen finns bestämmelser om
begränsning av tobaksrökning och försäljning av tobaksvaror. Det finns ca 75 försäljningsställen
i kommunen varav de flesta även säljer livsmedel. Tillsynen enligt tobakslagen samordnas därför
med livsmedelstillsynen. Även vid tillsyn på skolor är tobaksfrågan och kontroll av tobakslagens
efterlevnad viktig.

Receptfria läkemedel
Miljö och hälsa utövar kontroll av receptfria läkemedel medan Läkemedelsverket innehar
tillsynsansvaret, Miljö och hälsa har ansvaret för att kontrollera att försäljaren har egenkontroll
med rutiner för bland annat att läkemedel exponeras korrekt och inte säljs till minderåriga. Vid
större eller återkommande brister ska miljö och hälsoskyddskontoret rapportera dessa till
Läkemedelsverket. Idag finns ca 40 anmälda försäljare av receptfria läkemedel i kommunen.

11.2 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DEN LÖPANDE HÄLSOSKYDDSTILLSYNEN
•
•
•
•
•

Vi ska kommunicera tillsynsavgifterna på ett så bra sätt så att verksamhetsutövaren
förstår vår roll och avgiftssystemet.
När tidsatta krav på åtgärder ställs ska uppföljning ske snarast efter att åtgärdstiden har
löpt ut.
Om tillsynen visar att överenskommelser om åtgärder inte har följts, görs generellt en
påminnelse innan beslut om föreläggande fattas.
För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra minst 2
gemensamma tillsynsbesök med kollega.
Svar på anmälningsärende lämnas normalt inom 6 veckor från det att anmälan inkommit.
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11.3 PLANERAD TILLSYN HÄLSOSKYDD 2017
Verksamheter med behov av
kontinuerlig tillsyn

Antal

Tillsynsplan 2017
Antal planerade
tillsynsbesök (st.)

Beräknad tid tillsyn/
handläggning (h)

Skolor

52

52

416

Förskolor

87

1

4

Bostäder (fastighetsägare)

488

46

414

Vård- och omsorgsboende

98

75

375

Bassängbad

21

0

0

Strandbad

43

78

76

Fotvård

37

0

0

Tatuering, piercing, akupunktur

21

17

102

Skönhetsvård, hudvård,
manikyr, pedikyr

75

25

150

Solarium

7

0

0

Frisersalong

150

70

350

Kiropraktor, naprapat,
sjukgymnastik m.m.

50

0

0

Idrottsanläggning

110

31

114

Tillfälliga boenden

58

29

174

Tobak

73

73

190

Receptfria läkemedel

38

38

125

Övriga objekt * med ej
kontinuerlig tillsyn

129

0

0

Summa

1537

535

2490

*Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, förvaring av djur, familjedaghem mm.

Övrig tillsyn

Djurhållning inom
detaljplanerat område
Radon
Elektromagnetiskstrålning
Höga ljud o inomhusbuller
Summa

Tillsynsplan

Tillsynsplan 2017
Beräknad tid tillsyn/handläggning
(h)
50
150
50
100
350

13 (25)

11.4 PROJEKT OCH PRIORITERINGAR 2017
Information till gymnasieungdomar på yrkesutbildningar
Föredrag hålls för gymnasieungdomar som i sin yrkesverksamma framtid kommer att möta Miljö- och
hälsoskyddskontoret då vi gör kontroll. Tanken är att öka elevernas kunskap kring syftet och
genomförandet av den kontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddskontoret har i uppdrag att utföra.

Information till gymnasieungdomar och nyanlända ang boendemiljö, ansvar o rättigheter.
Syftet är att genom tryckt information och föredrag öka kunskapen hos gymnasieungdomar och
nyanlända om boendemiljö, ansvar o rättigheter.

Evenemang
Genomföra hälsoskyddstillsyn på minst 2 evenemang.

11.5 MÅTT
Uppföljningstal
• Andel besökta anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt som i tillsynsplanen planerades få
besök (%).
• Andel besökta ej anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt som i tillsynsplanen planerades
få besök (%).
• Andel besökta tobaksförsäljningsställen som i tillsynsplanen planerades få besök (%).
• Andel besökta försäljningsställen för receptfria läkemedel som i tillsynsplanen planerades
få besök (%).
• Andel anmälningsärenden med max 6 veckors handläggningstid från inkommen anmälan.
(%).
•
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Verksamhetsmått
• Antal anmälningspliktiga verksamheter (st.).
• Antal ej anmälningspliktiga verksamheter (st.).
• Antal objekt tobakförsäljningsställen (st.).
• Antal objekt ”Handel med receptfria läkemedel” (st.).
• Antal tillsynsbesök anmälningspliktiga verksamheter.
• Antal tillsynsbesök ej anmälningspliktiga verksamheter.
• Antal tillsynsbesök tobak.
• Antal tillsynsbesök receptfria läkemedel.
• Antal tillsynsbesök bostadsklagomål.
• Antal övriga oplanerade tillsynsbesök (st.).
• Antal fastighetsägare där förebyggande bostadstillsyn genomförts (st.).
• Antal miljösanktionsavgifter hälsoskydd.
• Antal förelägganden inom hälsoskyddstillsynen (st.).
• Antal inkomna överklaganden på tidkort från hälsoskyddsverksamheter (st.).
• Antal evenemang där hälsoskyddstillsyn utförts (st.).
• Antal årsarbetskrafter hälsoskyddstillsyn (ÅA).
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12. Miljöskydd
Syfte: God miljö och god hälsa för nuvarande och kommande generationer.
Verksamhetsområdet miljöskydd omfattar tillsyn, miljöövervakning och bevakning av miljö- och
hälsoskyddsfrågorna i kommunens samhällsplanering.
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som är vägledande för miljö och hälsas tillsyn
enligt miljöbalken. Dessa har konkretiserats både i regionala och kommunala miljömål.
Merparten av vår tillsyn sker som löpande tillsyn i form av återkommande tillsynsbesök,
prövning av verksamheter som ska startas eller ändras, granskning av miljörapporter,
årsrapporter och egenkontrollprogram, rådgivning, informationsinsatser m.m. Tillsyn kan även
bedrivas i projektform med inriktning mot aktuella frågor eller där vi bedömt att det finns ett
stort tillsynsbehov. En stor del av tillsynen initieras av utifrån aktualiserade ärenden, t.ex.
ansökningar, lagändringar, klagomålsärenden m.m.

Resursfördelning miljöskydd 2017

Miljöfarlig verksamhet
Lantbruk

Enskilt avlopp

Förorenade områden
Miljöövervakning

12.1 TILLSYNSOMRÅDEN
Miljöfarlig verksamhet
Detta är det största tillsynsområdet och omfattar tillsyn på i princip all verksamhet inom
kommunen som klassas som miljöstörande enligt miljöbalkens definition. Miljöfarliga
verksamheter indelas i tre kategorier, tillståndspliktiga, anmälningspliktiga eller övriga
verksamheter, beroende på hur miljöstörande de bedöms vara. Sammantaget finns ungefär 1300
tillsynsobjekt där det finns behov av återkommande tillsyn (besök eller kontakt minst vart 5 år
(lantbruk minst vart 7 år)). De minsta lantbruken med 1-4 djurenheter eller upp till 20 ha mark är
ca 400 st. av de 1300. Tillsyn på dem avser vi att göra i projektform istället för inplanerade
återkommande besök.
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Förorenade områden
Gamla industriområden, deponier, bensinstationer är exempel på platser där föroreningar i mark
eller grundvatten ofta förekommer. För merparten av de förorenade områden som finns i
kommunen har miljö och hälsa tillsynsansvaret. I samband med olyckor där utsläpp skett av
kemikalier informeras i regel miljö- och hälsoskyddskontoret. Efter att räddningstjänsten avslutat
akuta åtgärder har vi tillsynen över efterföljande saneringsåtgärder.
Kemiska produkter
Tillsynen över hantering och märkning av kemiska och hygieniska produkter sker normalt som
del av den ordinarie miljötillsynen. Specifika typer av ärenden berör t.ex. spridning av
bekämpningsmedel, köldmedier, oljecisterner och ärenden kopplade till miljögiftet PCB.
Avfall och producentansvar
All hantering av avfall ska ske på ett bra sätt ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt och med
hänsyn till kretsloppsprincipen. Miljö och hälsa har det lokala tillsynsansvaret och vi granskar
avfallshanteringen både på verksamheter där avfallet uppkommer, vid mellanlager och vid olika
behandlingsanläggningar. Vi har även tillsyn på producentansvar och vid nedskräpningsärenden.

Enskilda avlopp
För utsläpp av avloppsvatten från enskilda anläggningar krävs tillstånd eller anmälan som prövas
av miljö och hälsa. I kommunen finns ca 6200 enskilda avloppsanläggningar. Att följa upp
standarden på dessa och vid behov kräva förbättringar är sedan några år en prioriterad
arbetsuppgift. För att öka åtgärdstakten av avloppsanläggningar äldre än 20 år kommer vi under
2017 och framåt att inspektera ca 200 anläggningar per år.
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I vissa tätt bebyggda områden på landsbygden är möjligheterna till egen avloppsanläggning för
varje fastighet begränsade på grund av risken för förorening av grund- och eller ytvatten. Möjliga
sätt att lösa avloppsfrågan i sådana områden är att bygga en gemensam lokal reningsanläggning
eller att ansluta till kommunalt avloppsnät. Arbetet med att få fram lösningar för dessa områden
sker i samarbete med andra förvaltningar i kommunen.
Värmepumpar
För installation av värmepump som utvinner värme ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten
gäller normalt anmälningsplikt.
Naturvård
Miljö och hälsa har tillsynsansvaret över de sex naturreservat som kommunen har inrättat. Vår
uppgift är att kontrollera att reservatsföreskrifterna efterlevs och i detta innefattas handläggning
av dispenser från föreskrifterna och att hantera klagomålsärenden.
Vattenskyddsområden
Miljö och hälsa har tillsyn över skyddsområden kring dricksvattentäkter. Fastställda
skyddsområden finns för 3 ytvattentäkter och för 6 grundvattentäkter. Utöver själva tillsynen
hanterar vi anmälningsärenden och tillståndsplikt enligt vattenskyddsföreskrifterna.
Miljöövervakning
Miljö och hälsa följer utvecklingen för luft- och vattenkvalitet och andra miljöfaktorer i
kommunen. Denna kunskap är en viktig faktor för kommunens planering och för vår egen
verksamhetsplanering. Vi rapporterar även miljödata till centrala myndigheter.
• Tätortsluft: Kommunen deltar i Kronobergs läns samverkansområde och kontrollerar,
genom både mätningar och beräkningar, att miljökvalitetsnormerna för luft inte
överskrids. Detta är ett viktigt underlag för kommunen vid planering av bebyggelse,
trafiklösningar och uppvärmning. Trafiken orsakar, förutom stora utsläpp av
klimatpåverkande föroreningar, allvarliga hälsoeffekter. Programmet samordnas av
Kronobergs Luftvårdsförbund.
• Luft på landsbygd: Vi deltar i luftvårdsförbundets kartläggning av nedfall och effekter av
försurande och gödande ämnen (svavel och kväve) där avsikten är att långsiktigt följa
utvecklingen. I Asa sker också kontinuerlig mätning av halten marknära ozon sedan
2007.
• Vatten: Ytvattenkvaliteten kontrolleras främst av de olika avrinningsområdenas
vattenvårdsförbund respektive vattenråd. Resultaten från dessa och
miljökvalitetsnormerna för vatten används som planeringsunderlag, vid prövning av nya
verksamheter samt som kontroll av utsläpp vid pågående verksamheter.
• Buller: Miljö och hälsa bevakar bullersituationen från trafik, industri m.m. vid bostäder,
skolor/förskolor, vårdboenden etc. Under 2014 gjorde tekniska nämnden en kartläggning
av trafikbuller från vägar i Växjö stad, och antog ett åtgärdsprogram för att minska risken
för hälsoskadligt buller i staden. Vi kan också göra egna beräkningar av vägtrafikbuller
och mätningar av bullernivåer. Beräkningar utförs bl.a. på uppdrag från andra
förvaltningar, för att utgöra underlag i planeringssammanhang.
• Bakgrundsstrålning: Vi mäter radioaktiv bakgrundsstrålning (gammastrålning) var
sjunde månad på fyra platser inom kommunen. Mätningen är en del av landets beredskap
för radiologiska och nukleära olyckor och genomförs av alla kommuner. Resultatet
redovisas till Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
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12.2 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DEN LÖPANDE MILJÖTILLSYNEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla tillsynsobjekt inspekteras i förhållande till planerat inspektionsintervall.
Vi ska kommunicera tillsynsavgifterna på ett så bra sätt så att verksamhetsutövaren
förstår vår roll och avgiftssystemet.
När tidsatta krav på åtgärder ställs ska uppföljning ske snarast efter att åtgärdstiden har
löpt ut.
Om tillsynen visar att överenskommelser om åtgärder inte har följts, görs generellt en
påminnelse innan beslut om föreläggande fattas.
För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra minst 2
gemensamma tillsynsbesök med kollega.
Svar på anmälningsärenden lämnas normalt inom 6 veckor från det att anmälan
inkommit.
En första granskning av inkommen anmälan görs normalt inom en vecka från det att den
inkommit.
Tillstånd för enskilt avlopp lämnas normalt inom 8 veckor efter inkommen ansökan.
Svar på anmälan/ansökan om värmepump lämnas normalt inom 3 veckor efter inkommen
ansökan/anmälan.
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12.3 PLANERAD TILLSYN MILJÖSKYDD 2017
Miljöskydd bransch

Antal
objekt (st)

Antal planerade
tillsynsbesök
(st)

Antal
tillsynstimmar
(h)

Lantbruk*

761

69

281

Fiskodling

1

0

6

Utvinning - berg, grus torv, jord

13

14

251

Livsmedel och foder

4

2

92

Trävaror

11

7

98

Massa, papper o pappersvaror

0

0

0

Fotografisk o grafisk produktion

6

1

3

Kemiska produkter

78

12

60

Gummi- och plastvaror

7

5

51

Icke-metalliska mineraliska produkter

3

3

45

Stål och metall

1

1

8

Metall- o plastytbehandling, avfettning
mm

16

15

175

Metallbearbetning

30

25

234

Förbrukning av organiska
lösningsmedel

15

11

95

Hantering av bränslen och kemiska
produkter

0

0

0

Gasformiga bränslen mm, el, värme,
kyla

11

8

104

Fordonsservice och
drivmedelshantering

137

56

498

Hamnar o flygplatser

13

2

42

Laboratorier

1

1

3

Hälso- och sjukvård

30

3

33

Rening av avloppsvatten

72

0

311

Avfall

75

37

761

Skjutfält, skjutbanor och
sportanläggningar

19

6

52

Textiltvätterier

2

2

24

Begravningsverksamhet

1

1

20

1293

286

3247

Summa

*Kontinuerlig lantbrukstillsyn bedrivs på lantbruk >20 Ha eller > 5 djurenheter. Ca 400 lantbruk är mindre än så och
på dessa planeras tillsyn i projektform.
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Övrig tillsyn

Antal
uppskattade
ärenden
2017

Antal
planerade
tillsynsbesök
(st)

Antal
tillsynstimmar
2017

Enskilda avlopp

310

4000

Tillsyn äldre avloppsanläggningar

200

Värmepumpar

190

380

Köldmediekontroll

280

280

PCB-saneringsobjekt

10

200

Cisternkontroll

40

80

Dagvatten

23

Trafikbuller och omgivningsbuller

12

240

Vattenskyddsområden

9

27

Naturreservat, kommunala

6

60

Förorenade områden

45

700

200

2

46

Vindkraft

80

Miljöövervakning Vatten

100

Miljöövervakning Luft

170

Bakgrundsstrålning

16

Nedlagda deponier

16

Ärenden enl. renhållningsordningen

5

Bygg- och rivningsavfall

25

Nedskräpning

60

Summa

1125

202

6485

12.4 PROJEKT OCH PRIORITERINGAR 2017
Avfallshantering
Syfte är att öka sorteringen på verksamheter så att mängden hushållsavfall som går till
förbränning minskar och materialåtervinningen ökar. Del 1 av projektet genomfördes under 2015
och nu planeras en fortsättning för att täcka in resterande områden i kommunen. Inom projektet
besöks verksamheter som inte är våra vanliga tillsynsobjekt.
Informationsfilm ”Tänd brasan uppifrån”
Projektet går ut på att göra en informationsfilm som illustrerar hur man tänder en brasa uppifrån.
Filmen kan länkas till kommunens hemsida. Syftet är att förbättra allmänhetens eldningsvanor
för att minska utsläpp av luftföroreningar från vedeldning.
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Inventering och tillsyn av konstgräsplaner
Genom att begära in uppgifter bland annat om material i konstgräsplanerna och skötselrutiner för
dem samt genom inspektioner få ökad kunskap om konstgräsplanerna i kommunen och vilka
hälso- och miljörisker det kan finnas med dem.
Tillsyn över spridning av kemiska bekämpningsmedel
Vi ska genom utbildning öka vår kunskap om regler kring användning av kemiska
bekämpningsmedel och hur bekämpningen går till i praktiken. Därefter planerar vi att göra
inspektioner av spridningen när den sker istället för som nu att bara inspektera genom att titta på
dokumentation.
Få till stånd sanering av ledningssystem vid befintliga tandläkarpraktiker
Syftet är att minska halten kvicksilver i kommunens spillvatten och slam. Arbetet är tänkt att ske
tillsammans med kommunens VA-avdelning. Förhoppningen är att vi genom information och
uppmaning ska få ett utvalt antal av Växjös tandläkare att frivilligt sanera sina ledningssystem.
Om det inte lyckas kan föreläggande behövas. Liknande arbete i andra delar av landet har visat
sig vara effektivt för att minska halten kvicksilver.
Kemikalietillsyn
Som en del i arbetet med kemikalieplanen kommer miljö- och hälsoskyddskontoret under 2017
att utöka kontrollen av kemiska ämnen i butik och kontrollera kemikalier i byggvaror.
Informationsmöten angående enskilt avlopp med entreprenörer/fastighetsägare
En träff med avloppsentreprenörer planeras och deltagande på kommunens direktmöten på
landsbygden eller andra möten med fastighetsägare.
Information/kommunikationsträff
Genomföra en träff med en bransch eller grupp av verksamhetsutövare. Syftet att sprida
information och efterfråga synpunkter från verksamhetsutövarna.
Fosforfällor
Ta fram riktlinjer för hur fosforfällor från enskilda avlopp kan hanteras.
Informationsblad oljeavskiljare
Ta fram informationsblad om oljeavskiljare.
12.5 MÅTT
Uppföljningstal
• Antal enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet (st).
• Andel besökta miljötillsynsobjekt med fast årlig avgift som i tillsynsplanen planerades få
besök (%).
• Andel anmälningsärenden med max 6 veckors handläggningstid från inkommen anmälan
(%).
• Andel ansökningar för enskilt avlopp med max 8 veckors handläggningstid från
inkommen ansökan (%).
• Andel ansökningar/anmälan för värmepump med max 3 veckors handläggningstid från
inkommen ansökan (%).
• Befintliga resurser för miljöbalkstillsyn i förhållande till bedömt resursbehov (%).
• Antal inkomna överklaganden på tidkort från lantbruksverksamheter (st).
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Verksamhetsmått
• Antal tillståndspliktiga verksamheter (A/B) (st).
• Antal anmälningspliktiga verksamheter (C) (st).
• Antal övriga verksamheter med återkommande tillsyn (U) (st.).
• Antal tillsynsbesök A/B-verksamheter (st.).
• Antal tillsynsbesök C-verksamheter (st.).
• Antal tillsynsbesök U-verksamheter (st.).
• Antal övriga oplanerade tillsynsbesök (st.).
• Antal nedskräpningsärenden (st.).
• Antal miljösanktionsavgifter miljöskydd (st.).
• Antal beslut värmepumpar (st.).
• Antal utredda/åtgärdade förorenade områden (st.).
• Antal handlagda förhandsbesked (st.).
• Antal årsarbetskrafter miljötillsyn (ÅA).
• Antal givna tillstånd enskilt avlopp (st.).
• Antal skrivna förbud enskilt avlopp (st.).
• Antal äldre avloppsanläggningar som inspekterats.
• Andel ansökningar för enskilt avlopp som inkommit från fastigheter som inte fått förbud
(%).
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13. Samhällsplanering
Syfte: Att miljö- och hälsoskyddsfrågorna beaktas i samhällsplaneringen.
Växjö växer och det finns en ambition att förtäta staden. Detta är på många sätt positivt ur
miljösynpunkt – befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre, underlaget för en effektiv
kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska, men det finns också problemområden som
måste hanteras. När det gäller förtätning av nya bostäder i stadsmiljö finns risk för ökat
trafikbuller och luftföroreningar. Förtätning innebär också ofta att mark som tidigare används för
andra ändamål tas i anspråk för bostäder och behöver då undersökas så att denna inte är
förorenad. Det finns också risk för att grönområden som tidigare används för dagvattenhantering
eller rekreation exploateras.
I arbetet med kommunens översiktsplaner, planprogram och detaljplaner bevakar vi miljö- och
hälsoskyddsfrågorna. Det handlar om bostäders placering i förhållande till trafik och industrier,
enskilda avlopp, djurhållning, dagvatten, naturvård, avfallshantering, mobilmaster, föroreningar
och mycket mer. Genom yttranden vid främst program, detaljplaner, planbesked och ibland
bygglov gör vi bedömningar av lokalisering och eventuella risker för miljön eller människors
hälsa. Vi deltar också i kommunens strategiska arbete med klimatanpassningsåtgärder, VA-plan,
vindkraft, grönstruktur, kemikalieplan m.m.
13.1 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDET I SAMHÄLLSPLANERINGEN
•
•
•
•
•
•

Invånare ska inte utsättas för störningar från trafik, industrier, lantbruk m.m. än vad som
kan anses rimligt i förhållande till aktuell lagstiftning och rättspraxis.
Vid nybyggnation på landsbygden ska det vara möjlighet att skapa en miljömässigt
hållbar avloppslösning och samtidigt få ett bra dricksvatten.
Samhällsplaneringen ska göra det möjligt att ha en ekologiskt hållbar livsstil
- grönområden, cykel- och gångvägar, kollektivtrafik.
Samhällsplaneringen ska inte utgöra hinder för verksamheters möjlighet att fortsätta
utvecklas på platsen.
Klimatanpassningsfrågor bevakas så att de klarar eller mildrar effekter av
översvämningar, värmeböljor m.m.
Den biologiska mångfalden och naturens egenvärde värnas.

13.2 PLANERING 2017
Tillsynsbehovet styrs till stor del av kommunens övergripande samhällsplanering och ärenden
initierade från byggherrar och exploatörer. Eftersom Växjö är en expanderande stad bedöms
behovet inte att minska över överskådlig framtid.
Medverkande i kommunens
planeringsarbete

Tillsynsplan

Befintliga resurser 2017 (h)
1200

24 (25)

14. Uppdragsverksamhet
Luftvårdsförbundet
Växjö kommun är medlem i Kronobergs luftvårdsförbund och har förnärvarande uppdraget som
sekreterare i förbundet. För detta ersätts nämnden med bidrag från Luftvårdsförbundet på 60 tkr.
Övrig tid som nämnden lägger på arbete i förbundet är skattefinansierad.
Bullerberäkningar
Miljö och hälsa har ett beräkningsprogram och har möjlighet att göra egna beräkningar av
vägtrafikbuller. Beräkningar utförs bl.a. på uppdrag från andra förvaltningar för att utgöra
underlag i planeringssammanhang.

Befintliga resurser 2016
(h)
Luftvårdsförbundet

250

Bullerberäkning

50

Summa

300

15. Sammanfattning resursbehovsutredning
Nedan visas en sammanfattning av resursbehovet 2017-2019 samt beräknade preliminära
resurser för 2016.
Sammanfattning
årsarbetskrafter

Resursbehov
2017

Resursbehov
2018

Resursbehov
2019

Preliminära
resurser 2017

Livsmedel

4,1

4,0

4,0

4,1

Miljöfarligverksamhet

11,8

11,7

11,4

11,8

Hälsoskydd och strålskydd

4,6

4,5

3,9

4,3

Tobak och receptfria
läkemedel

0,3

0,3

0,3

0,3

Strategiskt miljöarbete

1,2

1,2

1,2

1,2

Administration

5,8

6,0

6,0

4,8

Uppdragsverksamhet

0,35

0,35

0,35

0,3

Summa

28,2

24,6

20,7

26,8

Tillsynsplan

25 (25)

