Miljö- och
hälsoskyddskontoret
Vår roll och myndighetsutövning
Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar för att våra
kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus
och utomhus. De ska ha förutsättningar till en god
hälsa och deras livsmedel ska vara säkra.
För att uppnå detta arbetar vi med tillsyn och
kontroll samt övervakning av vatten och luft.

Tryckår: 2020

Vi jobbar utifrån olika fokusområden: livsmedelskontroll, miljöskydd, hälsoskydd
och miljöövervakning. Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om vår
yrkesroll. Förhoppningsvis kan det öka förståelsen och besvara dina eventuella
frågor.
Har du andra frågor och funderingar som inte berörs här kan du alltid fråga
inspektören som besöker dig eller kontakta oss via telefon eller e-post.
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Varför behöver inspektörer besöka min verksamhet?
Vårt uppdrag är att arbeta för en god miljö, god hälsa och säkra livsmedel. Därför besöker
våra inspektörer alla verksamheter och genomför tillsyn med jämna mellanrum för att
följa upp att gällande lagstiftning följs. På så vis får vi en mer rättvis konkurrenssituation.
Det ska inte löna sig att kringgå lagen.
Utöver tillsyn ger vi även information och råd. Hur ofta du får besök beror i första hand
på verksamhetens risk.
Varför kostar det pengar?
Vi tar ut en avgift för vårt arbete. Detta bygger på principen ”den som förorenar betalar”.
Principen innebär att de vi behöver kontrollera eller besöka är de som betalar för arbetet
istället för skattebetalarna. Avgiften ska endast täcka kostnaden för vårt arbete och har
inget vinstsyfte.
Varför kan företag i samma bransch inom kommunen få betala olika mycket?
Alla som har liknande verksamhet med samma risker och som sköter sitt företag på
samma sätt ska betala lika mycket. Däremot kan företag med minimerade risker och
bra egenkontroll få lägre tillsynskostnader medan de som utgör en högre risk och visar
brister kan få högre kostnader. Högre risker innebär fler besök från oss.
Varför ska jag betala för fler timmar än den tid som inspektören
besöker min verksamhet?
I avgiften du ska betala ingår mer tillsynsarbete än den faktiska tid som vi är på besök
hos din verksamhet. Det beror på följande:
•
•
•
•

Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att hen känner till
verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök.
Inspektören måste även inför besöket ägna tid åt att kontrollera att hen
har den senaste informationen som rör de verksamheter som besöks.
Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd. Nya
lagar och föreskrifter kommer då och då som inspektörerna behöver sätta sig in i.
Inspektörerna kan också behöva känna till ny teknik inom de olika branscherna. Ju
mer inspektören kan, desto bättre kan de informera och ge råd till dig. Det kan i sin
tur medföra att ditt eget miljöarbete blir enklare, tar mindre tid och kostar mindre.

Alla dessa uppgifter innefattas i timsammanställningen av ett tillsynsbesök. Det är alltså
inte bara själva besöket som räknas in.

Vad innebär miljöbalken?
I vårt arbete och i vår kommunikation hänvisar vi ofta till miljöbalken, Sveriges miljölagstiftning. För att följa upp lagen genomför vi tillsyn där vi helt enkelt ser till att reglerna
om miljö och hälsa följs. Vi ger även rådgivning så att ni ska kunna göra rätt utifrån lagen.
Hur arbetar vi utifrån miljöbalken?
När vi är ute och genomför tillsyn och kontroller gör vi det utifrån miljöbalkens
paragrafer. Paragraferna förklarar bland annat:
•
•
•

vad som klassas som en miljöfarlig verksamhet
inomhus- och hygienfrågor
kemikaliehantering

Vad innebär livsmedelskontroll
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en fungerade livsmedelskontroll. I Växjö kommun har miljö- och hälsoskyddsnämnden det uppdraget. Att vi genomför livsmedelskontroll regleras i Livsmedelslagen, Livsmedelsförordningen och i EU-lagstiftning. Enligt lag
är vi skyldiga att ta ut vissa avgifter som ska täcka våra kostnader för registrering av
livsmedelsverksamheter och kontroller.
Livsmedelskontroll genomför vi så att våra konsumenter:
•
•
•

får korrekt information om vad maten innehåller
får säkra livsmedel
inte blir lurade om vad maten innehåller

Vi genomför kontroller i exempelvis i butiker, på restauranger, barer och caféer, i skolkök,
hos grossister med mera. På kontrollen kollar vi att ni klarar lagens krav inom livsmedelsområdet. Det kan handla om en kontroll på plats, provtagningar samt genomgång av
verksamhetens egenkontrollprogram.
Registreringsavgift - vad innebär det?
Registreringsavgiften är en avgift som betalas när du som ny verksamhet registreras
hos oss. Registreringsavgiften betalas bara en gång och utgör en timmes kontrolltid.
Kontrollavgift – vad innebär det?
Kontrollavgift är den avgift som betalas för den planerade kontroll vi
genomför. Avgiften ska täcka kostnaderna för det arbete som våra
livsmedelsinspektörer utför innan besöket, den tid som kontrollen
tar ute på livsmedelsanläggningen samt det efterarbete som
livsmedelsinspektören behöver göra.

Har du fler frågor och
funderingar är du välkommen
att kontakta oss:
Miljö- och hälsoskyddskontoret, Växjö kommun
Västra Esplananden 18, 351 12 Växjö
E-post: miljokontor@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Mer information om vår yrkesroll
samt miljö- och hälsofrågor
finns på vår webbplats.

www.vaxjo.se

