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10. Tillsynsplan miljöbalkens område 2021 (BMN 2021.011)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer tillsynsplan för miljöbalkens område 2021 enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
Varje år ska en plan för tillsynen tas fram och fastställas av nämnden. Planen
innehåller information om vilka typ av objekt som ska besökas, vilken inriktning
tillsynen ska ha och information om eventuella projekt som kommer att bedrivas
under året.

Tillsynsplanen följs upp löpande under året och eventuella avvikelser rapporteras till
nämnden. Efter avslutat tillsynsår görs en redovisning om genomförd tillsyn.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan miljöbalkens område 2021
 Bilaga - Tillsynsplan miljöbalken 2021
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Tjänsteskrivelse

Tillsynsplan miljöbalkens område 2021
Klicka här för att skriva underrubrik
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer tillsynsplan för miljöbalkens område 2021 
enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska en plan för tillsynen tas fram och fastställas av nämnden. Planen
innehåller information om vilka typ av objekt som ska besökas, vilken inriktning
tillsynen ska ha och information om eventuella projekt som kommer att bedrivas
under året.

Tillsynsplanen följs upp löpande under året och eventuella avvikelser rapporteras till
nämnden. Efter avslutat tillsynsår görs en redovisning om genomförd tillsyn.

Björn Stafbom Sandra Wargclou
Samhällsbyggnadschef Miljöchef
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1. Behov i förhållande till resurser 
Att bedöma behovet av vilken mängd tillsyn som behövs under nästföljande år 
innebär en skattning av kända och okända faktorer. Kända faktorer är bland annat 
tidsåtgång för tillsyn på så kallade ”fasta objekt” och övrig så kallad planerad tillsyn. 
Tid ska även bedömas för information och rådgivning. Okända faktorer kan röra sig 
om oplanerad tillsyn eller händelsestyrd tillsyn som till exempel klagomål, remisser, 
anmälningsärenden, rapporter m.m.  Som stöd för denna bedömning finns bland 
annat verksamhetsregister, ärendehistorik samt personalens egna erfarenheter från 
tidigare år. Behovet har redovisats i den behovsutredning som omfattar åren 2021-
2023 som säger att ett visst underskott av personal inom miljöskydd finns men det 
regleras med prioriteringar i denna tillsynsplan. 

Tillsynsplanen presenterar den tillsyn inom miljöbalkens område som planeras 
genomföras 2021.  

2. Generellt om tillsyn samt övrigt i 
myndighetsrollen

Miljöavdelningen, som sorterar under bygg- och miljötillsynsnämnden, bedriver 
dagligen tillsyn och kontroll och fattar regelbundet beslut utifrån miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen utifrån en särskilt antagen delegationsordning.  Totalt antal 
ärenden per år är ca 1200 stycken. Ärenden som inte omfattas av delegationsord-
ningen beslutar nämnden om efter beredning av ärenden via tjänstemän från 
miljöavdelningen. Vissa ärenden eller händelser som miljöavdelningen har delegation 
på att hantera tas ändå upp i nämnden för information eller för beslut om det anses 
behövas med hänsyn till ärendets/händelsens karaktär. Utöver 
livsmedelslagstiftningen och miljöbalken med dess förordningar ska bygg- och 
miljötillsynsnämnden och miljöavdelningen även leva upp till vad som står i 
kommunallagen, förvaltningslagen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen m.m. 
I praktiken innebär detta exempelvis: 

 Registrering av ärenden, handlingar och händelser.  

 Arkivhållning och arkivvård.

 Serviceskyldighet (lämna upplysningar, vägledning, råd). 

 Vara tillgängliga för besök, telefon, e-post m.m. 

 Samverkan mellan myndigheter.

 Skyndsamt lämna ut offentliga handlingar på begäran.

 Pröva huruvida sekretess föreligger i ärenden. 

 Hantera överklaganden.
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 Systemförvaltning och registervård av ärendehanteringssystemet ECOS. 

Utöver det som nämnts hittills och som ingår i vår roll som kommunala 
myndighetsutövare, framgår nedan ett stort antal konkreta tillsynsinsatser som 
planeras under verksamhetsåret 2021. 

3. Hälsoskydd
Planerad tillsyn

 Alla förskolor (36 objekt med fokus på städning)

 Familjedaghem (3 objekt)

 Öppen förskola (4 objekt)

 Strandbad (4 objekt)

 Bassängbad (3 objekt)

 Stickande och skärande verksamhet (1 objekt)

 Solarium (1 objekt)

 Mätning av radioaktiv bakgrundsstrålning.

 Radon i flerbostadshus.

Händelsestyrd tillsyn

 Anmälningsärenden nya förskoleverksamheter.

 Anmälningsärenden nya skolverksamheter.

 Anmälningsärenden djurhållning.

 Anmälningsärenden hygienlokaler (fotvård, akupunktur, piercing, tatuering).

 Bullerklagomål.

 Fukt- och mögelklagomål.

 Luktklagomål.

 Obefogade klagomål.

 Vattenprovtagning.

 Radonärenden.
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Övrigt tillsynsrelaterat inom hälsoskydd. 

 Diverse samverkan med andra kommuner (nätverk om buller, bassänger och 

hälsoskydd generellt inom miljösamverkan Stockholm). 

 Informationskampanj om rökfria miljöer under tobaksfria veckan. 

 Informationsutskick om hur man eldar rätt i sin kamin ”Elda gärna men stör 

inte dina grannar” till delområden i Vallentuna kommun. 

4. Miljöskyddstillsyn exklusive avlopp
Åtgärder för att minska växtnäringsläckaget till vattendrag är prioriterat i 
kommunens verksamhetsplan och ett av nämndens fastställda mål. Av den 
anledningen genomförs tillsyn och viss inventering av lantbruk och hästgårdar i 
kommunen. Tillsyn över Okvista dammarna och dammar kopplad till vägar kommer 
att prioriteras. 

Fortsatt utveckling av utökad digitalisering av arbete i fält fortsätter under 2021. Ett 
flertal e-tjänster kommer att utvecklas och installeras. 

Vallentuna växer och det är viktigt att de inspektörer som arbetar i 
samhällsbyggnadsprojekten ges tid och möjlighet att delta i projekten. Det är viktigt 
att få med miljöfrågorna tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Det är också viktigt att 
bedriva tillsyn över de byggnationer som sker. Alla byggnationer har en 
omgivningspåverkan.

En handlingsplan för arbetet med förorenade områden kommer att tas fram under 
2021. Syftet med handlingsplanen är att presentera en samlad strategi för hur 
kommunen kan säkerställa att de potentiellt förorenade områden som finns i 
kommunen undersöks och vid behov åtgärdas.

I miljöbalken finns det anmälningspliktiga (C-verksamheter) och icke 
anmälningspliktiga (U-verksamheter) miljöfarliga verksamheter där nämnden har ett 
tillsynsansvar. I miljöbalken delas varje objekt in under olika verksamhetstyper 
(kategorier). Många verksamheter tillhör fler av dessa kategorier. De kategorier som 
finns i Vallentuna kommen är bland annat:

 Avfall (hit hör bland annat mellanlagring av avfall, återvinning, mekanisk 

bearbetning mm)

 Fordonsservice och drivmedelshantering (hit hör bland annat 

bensinstationen, fordonstvättar, bilverkstäder mm)

 Förbrukning av organiska lösningsmedel (hit hör verksamheter som 

förbrukar en viss mängd organiska lösningsmedel i sin verksamhet)
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 Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla (hit hör bland annat 

värmeverk och panncentraler)

 Gummi och plastvaror (de som tillverkar/hanterar gummi/plast)

 Jordbruk- Djurhållning (hit hör alla våra jordbruk men även de som enbart 

håller djur men inte bedriver jordbruk)

 Metallbearbetning – (hit hör maskinell metallbearbetning)

 Mineraliska produkter - Cement, betong, kalk, krita och gips (hit hör 

hantering av dessa) 

 Rening av avloppsvatten (hit hör våra större avloppsreningsverk)

 Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar (hit hör bland skjutbanor, 

motorsportbanor, golfbanor)

Under 2021 testar miljöavdelningen ett nytt arbetssätt där inspektörerna arbetar i 
”sprintar”. Det innebär att några personer har ansvar att genomföra en viss 
sprint, ex. avfall, fordonstvättar och drivmedel, fordonsverkstäder, jordbruk m.fl. 
Åtgärden görs dels för att lättar kunna följa upp respektive tillsynsområde och 
dels för att öka samsynen bland inspektörerna i gruppen. Det kan också ge en 
ökad kundnöjdhet då alla inom en viss bransch får samma typ av tillsyn under 
samma period. 

Planerad tillsyn 2021

 Ca 85 objekt inom miljöskyddstillsynen kommer att genomföras. Däribland, 

bensinstationer, fordonstvättar, bilverkstäder, avfallsupplag mm.

 Tillsyn i Karby industriområde.

 Granskning av köldmedierapporter.

 Handlingsplan för förorenade områden.

 Tillsyn dagvattenanläggningar.

Händelsestyrd tillsyn

 Anmälan om installation av värmepumpsanläggningar.

 Miljöskadliga olyckor/utsläpp.

 Klagomål om nedskräpning.

 Klagomål om misstänkta miljöskador.

 Klagomål om misstänkta miljöbrott.
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 Klagomål på miljöfarliga verksamheter.

 Obefogade klagomål.

 Förorenade områden utifrån efterbehandlingsåtgärdslistan (EBH) som är 

exploateringsinitierade.

 Anmälan om miljöfarliga verksamheter (så kallade C-anmälningar) av diverse 

slag så som t.ex. avfall för anläggningsändamål, dagvattenanläggningar, 

krossverksamheter, olika anmälningspliktiga industriella verksamheter m.m.

 Cisterner.

 Remisser.

 Rapporter.

 Viltvårdsärenden.

Övrigt tillsynsrelaterat inom miljöskydd exklusive avlopp

 Samverkan om dagvatten med Roslagsvatten, Oxundaåns och 

Åkerströmmens vattensamverkan. 

 Delta i samverkansmöten gällande Vallentunas avrinningsområden.

 Miljösamverkan Stockholms nätverk om lantbrukstillsyn

 Delta vid vissa samrådsmöten som gäller tidigt skede i detaljplaneprocesser

 Övriga samverkansmöten inom bl.a. Stockholm nordost m.m.

Miljöskyddstillsynen dras med en ryggsäck av gamla pågående ärenden. 
Ärenderyggsäcken har kommit till under många år av underbemanning, 
personalomsättning och flera långtidssjukskrivningar. Behovet och värdet av att 
arbeta av gamla pågående ärenden är stort, och måste prioriteras. Det handlar både 
om arbetsplatsens attraktivitet, personalens långsiktiga hälsa, nöjdare kunder, 
miljönytta och kommunens varumärke. Ett stort antal av de gamla ärendena kunde 
avslutas 2020 men det återstår fortfarande ett visst antal ärenden. 

Ingen tillsyn över kemikalier i varuhandeln kommer att genomföras. Ingen planerad 
tillsyn av bygg- och rivningsavfall planeras utan kommer enbart att ske om behov 
uppstår under året. Inga ansvarsutredningar inom förorenade områden kommer att 
genomföras under året. 
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5. Miljöskyddstillsyn på avloppsanläggningar
Planerad tillsyn

 Inventering av 250 stycken enskilda avlopp. 250 inventeringar är en ökad 

satsning från tidigare års inventeringar. 

 Tillsyn av större avloppsreningsverk. 

 Tillsyn av Roslagsvattens avloppsledningsnät.

Händelsestyrd tillsyn

 Handlägga ca 100 tillståndsansökningar om enskilda avlopp. 

 Yttra om enskilda avlopp i ärenden som gäller förhandsbesked och bygglov. 

 Handlägga diverse klagomål som gäller enskilda avloppsutsläpp. 

 Handlägga driftstörningar på avloppsledningsnätet. 

Övrigt

 Samverkan med andra kommuner t.ex. inom miljösamverkan Stockholm. 

 Samverkan med bygglov gällande förhandsbesked och bygglov

Inget projekt kring fosforkällor kommer att genomföras under året. Enbart de största 
avloppsreningsverken av de stora verken kommer prioriteras för tillsyn. Övriga 
kommer enbart kontrolleras via skrivbordstillsyn och de provtagningsresultat som 
skickas in till myndigheten. 

6. Uppföljningar av tillsynsplan 
Uppföljningen av tillsynen sker löpande på kontoret t.ex. i samband med 
tertialrapporter och nyckeltalsjämförelser men också i andra sammanhang under 
verksamhetsåret. Översiktlig uppföljning görs också varje höst i samband med 
utarbetande av treårig behovsutredning och slutlig uppföljning görs efter 
verksamhetsårets slut med rapport till nämnden. 
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