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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fastställande av tillsynsplan för 2022
Ärendet
Ärendet avser fastställande av tillsynsplan för 2022. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska varje år fastställa en tillsynsplan för den tillsyn
som planeras för kommande år. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit
fram förslag till tillsynsplan för den tillsyn som nämnden utför enligt
miljöbalken och annan lagstiftning, exempelvis Strålskyddslagen.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer tillsynsplan för 2022, i enlighet
med tjänsteutlåtande daterat 2021-11-23.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till tillsynsplan för
den tillsyn som nämnden utför enligt miljöbalken och annan lagstiftning,
exempelvis Strålskyddslagen. Enligt miljötillsynsförordningen (SFS
2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde inom
miljöbalkens område. Ett register ska också föras över de verksamheter som
behöver återkommande tillsyn. Register för miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i
ärendehanterings-systemet Ecos2. Utifrån behovsutredningen och registret
ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad
tillsynsplan.
Tillsynen sker dels planerad, det vill säga det är myndigheten som avgör när
och hur ofta tillsyn görs. Detta är beroende på vilken risk verksamheten
utgör för miljön eller människors hälsa. Även hur verksamheten sköter sig
är avgörande för vilken typ av tillsyn som görs och hur ofta tillsynen utförs.
Tillsynen utförs genom besök eller inspektioner och ibland genom
granskning av dokument och rapporter, beroende på verksamheten.
Begreppet tillsyn är definitionsmässigt vid enligt miljöbalken. Tillsyn
innefattar inte bara inspektion utan även rådgivning och information. Detta
ger myndigheten möjlighet att agera på olika sätt för att förebygga
olägenheter men också över hur kontrollen ska ske. Arbete med tillsyn och
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kontroll enligt miljöbalken och övrig lagstiftning omfattar planerad tillsyn
och händelsestyr tillsyn.
Under 2020 och 2021 utfördes även trängselkontroll enligt den tillfälliga
lagen om tillsyn över trängsel på serveringsställen.
Planerad tillsyn/kontroll
Den planerade tillsynen/kontrollen innebär utförandet av inspektioner som
är föranmälda eller oanmälda på tillsynsobjekt (miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsobjekt). Vid inspektioner kontrolleras bland annat att
verksamhetens egenkontroll följs och att verksamheten följer de beslut,
föreskrifter, och domar som finns. Tillsynsmyndigheten vidtar därefter
åtgärder som rådgivning, information, föreläggande och förbud, för att
åstadkomma rättelse. Även EU-rätten omfattar lagstiftning som
myndigheten har att rätta sig efter och kontrollera efterlevnaden av.
Händelsestyrd tillsyn/kontroll
Händelsestyrd tillsyn är den tillsyn som inte är planerad. Tillsynen är till sin
natur svår att tidsbestämma, eftersom den är händelsestyrd. Exempel på
aktiviteter som leder till händelsestyrd tillsyn/handläggning är:
- Inrättande av värmepumpsanläggning
- Starta eller ändra C-verksamhet
- Starta skola, förskola eller skärande/stickande verksamhet (t.ex. fotvård)
- Starta solarium
- Inrättande av avloppsanordning
- Handlägga klagomålsärenden
- Årsrapportering köldmedia
- Miljörapporter
- Anmäla misstanke om brott
- Beslut om miljösanktionsavgifter
- Rådgivning och information till allmänhet och företag
- Svara på remisser
Tillsynsplanen för 2022 följer de intervall för tillsyn utifrån gjord
riskbedömning. Alla anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter besöks
varje år. De icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheterna bedöms
inte behöva lika mycket tillsyn. Dessa har ett tillsynsintervall beroende på
storlek, risk, typ av verksamhet, med mera. Under året dyker det upp
frågeställningar eller ärenden som behöver få uppmärksamhet. Till viss del
har det vägts in i planeringen, förutom de ärenden som redan finns
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riskbedömda. Det finns också verksamheter som till sin art och omfattning
på olika sätt behöver ha särskild uppmärksamhet från myndighetens sida.
Ofta har den verksamheten påverkan på många berörda eller särskilt
känsliga. Exempel på verksamheter som berör många och som därför har
tillsyn är Roslagsbanan och E18 som går genom kommunen. Dessa
verksamheter är inte bara ”miljöärenden” utan även ”hälsoskyddsärenden”.
Inom området förorenad mark fortsätter arbetet med att ta fram
ansvarsutredningar. Även arbetet med båtklubbars uppställningsplatser
kommer att fortgå.
Uppföljning av tillsynsplanen sker kontinuerligt.

Elisabeth Thelin

Carl Johan Bernelid

Bygg- och miljödirektör
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1. Tjänsteutlåtande. Fastställande av tillsynsplan för 2022
2. Tillsynsplan för 2022
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