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Kristina Brovall (V) 
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Kristina Brovall (V) 

Kommunledningsförvaltningen 2019-04-30, kl.08.30 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvarings plats 

för protokollet 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2019-04-15 

Datum då 

2019-04-30 anslaget tas ned 2019-05-22 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

'bl;_$~~ .... .... ..... ... .. .... ... ..... /, ..... ....... .... . . 
Elisabet Ekberg 

Jus~ I~ I Utdrngsbestydumde 

1(28) 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 35 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden kompletterar dagordningen med ett extra 
ärende gällande Överfräsen 8, ändring av beslut rörande 
skälighetsbedömning för zinkavskiljningsinvestering MBN § 16 
punkt 2/2019. 

2. För övrigt fastställer miljö- och byggnadsnämnden dagordningen enligt 
utsänd föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om att dagordningen bör 
kompletteras med ett ärende gällande Överfräsen 8, ändring av beslut 
rörande skälighetsbedömning för zinkavskiljningsinvestering MBN § 16 
punkt 2/2019. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 38 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr 2019-0069-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- pågående rekrytering av bygglovshandläggare. 
- anvisningar från kommunstyrelsen angående ekonomisk redovisning. 
- prognossäkerhet. 
- kommunkompassen. 
- planprogram Mårslycke. 
- upphandling av nytt ärendehanteringssystem. 
- enskilda avlopp. 

Jus~ I ~ I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

'"·~ 1 

§ 39 

Information om den nya tobakslagen 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om den nya 
tobakslagen. 

Beskrivning av ärendet 

Alkohol- och tobakshandläggare, Pia Johansson, från Länsstyrelsen i 
Kronobergs län informerar om den nya tobakslagen, Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088). Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker 
och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande 
produkter, samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande 
produkter. 

I korthet innebär den nya lagen följande: 
- Tillståndsplikt för detalj- och partihandlare 
- Spårbarhetskrav 
- Nya rökfria miljöer 

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019. 

I Ut<lrngsbcsty,kandc 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 41 

Behovsutredning och tillsynsplan 2019-2021 enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen 
Dm 2019-0397-001 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar behovsutredning och tillsynsplan 
2019-2021 enligt miljöbalken och livsmedelslagen, bilaga 1. 

Reservation 

Kristina Brovall (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser 
att före justeringen lämna en skriftlig reservation. Vid justering av 
protokollet har en skriftlig reservation inkommit, bilaga 2. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011: 13) ska en operativ 
tillsynsmyndighet ha en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska sträcka sig över 
tre år och ses över minst en gång vmje år. Tillsynsmyndigheten ska även 
föra register över tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Utifrån 
behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten för vmje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för tillsynen enligt 
miljöbalken. Nämnden hm· valt att även inl<ludera tillsynen enligt 
strålskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen med flera. 

Tillsynsbehovsutredningen är ett viktigt underlag till tillsynsplanen. 
Tillsynsbehovsutredningen är en utredning av hur tillsyns behovet enligt 
miljöbalken ser ut i Tingsryds kommun. Den beskriver hur tillsyns behovet 
ser ut, hur behovet kan tillgodoses och vilka resurser som nämnden behöver 
avsätta för att möta behovet. Resultatet av tillsynsbehovsutredningen är en 
beskrivning av det årliga behovet av tillsynstid och däimed ett underlag för 
behovet av handläggarresurser. Utredningen ligger till grund för den 
framtida planeringen av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet så att 
den kan bedrivas effektivt och ändamålsenligt samt möta omvärldens behov 
av inf01mation inom verksamhetsområdet. 

'"·~ 1 w 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 41 fortsättning 

Bedömningen utgår från miljöbalken och de globala hållbarhetsmålen. De 
globala hållbarhetsmålen är utgångspunkten för Tings1yds kommuns 
miljöarbete. För att konkretisera dessa och bedöma hur olika verksamheter i 
kommunen påverkar miljön och människors hälsa har miljö- och 
byggnadsnämnden valt att basera sin behovsutredning på de nationella 
miljökvalitetsmålen samt de nationella folkhälsomålen beslutade av 
riksdagen. 

I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha personal 
med tillräcklig kompetens för att arbetet ska kunna utföras. Det är också 
miljö- och byggnadsnämnden som genom sitt tillsynsansvar, kan och ska, 
bedöma om det finns brister i en verksamhet, följa upp dem samt ställa krav 
på att bristerna åtgärdas. Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är både att 
kontrollera att gällande bestämmelser följs och att ge råd och stöd till 
fastighetsägare, verksamhetsutövare och invånare. Tillsynen kan bedrivas 
genom inspektion på plats, genom granskning av olika dokumentationer och 
genom kontakter och annan uppföljning. 

Nämndens tillsyn av verksamheter och fastighetsägare är avgiftsfinansierad. 
De verksamheter som har en återkommande planerad tillsyn betalar i de 
flesta fall en fast årlig avgift för tillsynen. Olika verksamheter har olika 
tillsynsintervall beroende på tillsynsbehovet. För vissa verksamheter är 
tillsynsbehovet mindre och tillsyn sker med glesare intervall än årligen. 
Avgiften kan ändå vara årlig för att jämna ut kostnaden för verksamheten. 
Mycket små verksamheter eller enskilda fastighetsägare betalar i stället 
avgift per timme efter genomförd tillsyn. Riksdagen har beslutat att i stort 
sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av 
verksamhetsutövarna. Avgiften ska täcka handläggningstiden för den 
planerade och återkommande tillsynen. I handläggningstiden ingår 
tillsynsbesök, skrivelser, kontakter via telefon och e-post, samråd, inläsning, 
databearbetning av uppgifter och liknande som krävs för att föra ärendet 
framåt. Tillsynen sker på olika sätt och anpassas till den enskilda 
verksamhetens tillsyns behov. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har gjo1t en behovsutredning och 
tillsynsplan 2019-2021 enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Även övrig 
lagstiftning som nämnden har ansvar över är inkluderad. Förvaltningen har i 
arbetet använt sig av registerutdrag från ärendehanteringssystemet, miljö
och hälsoskyddsinspektörernas och miljö- och byggnadschefens skattning av 
tid och ärende under år 2018, underlag från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting), jämförelser med andra kommuner, tidigare års behovsutredningar 
och tillsynsplaner samt erfarenhet från verksamheten. Ju,:;zr ~ I 

I Utdrng,bestyckande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 41 fortsättning 

Miljö- och byggnadsnämndens personalresurser uppgår till cirka 4209 
timmar i tillsynstid och tillsynsbehovet ligger enligt behovsutredningen på 
3952 timmar. Miljö- och byggnadsnämnden har resurser i förhållande till 
behov. Överskottet på 251 timmar går till övergripande administrativt 
arbete. För att myndighetsutövning skall kunna ske på ett effektivt och 
rättssäke1t sätt måste det finnas ordning och struktur. Tidsåtgång för att 
skapa mallar och rntiner för olika ärenden måste arbetas fram. Vid avslut av 
ärenden måste det till exempel finnas rutin för hur akten skall vara förbered 
för arkivering. Ett eno1mt behov av gallring/slutarkivering av handlingar 
finns och miljö- och byggnadsnämnden prioriterar att påbötja detta arbete 
under 2019. Vid införande av nytt ärendehanteringssystem under 2019 
kommer extra tid krävas för utbildning och konigering i det nya systemet. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har även gjo1t en planerad tillsyn framåt 
för åren 2020 och 2021. Målsättningen är öka/kvalitetssäkra den styrda och 
behovsprioriterade tillsynen och därmed arbeta aktivt mot uppfyllande av de 
nationella miljömålen och de 8 folkhälsoområdena. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-04-05. 
2. Förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2019-2021 enligt 

miljöbalken och livsmedelslagen. 
3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2019-02-04 § 8, Förslag 

till förändring av taxa miljöbalken. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 



bilaga 1 MBN § 41 2019-04-15 

Behovsutredning och 
tillsynsplan 2019-2021 
enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

TINGSRYDS KOMMUN 



Bakgrund 

Miljöbalken och Livsmedelslagen mfl kräver en samlad behovsutredning. Miljö- och 

byggnadsnämnden är tillsyns- och prövningsmyndighet för Tingsryds kommuns tillsyn enligt 

miljöbalken och livsmedelslagen m fl. 

Enligt Miljötillsynsförordningen {2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet ha en utredning om 

tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska 

sträcka sig över tre år och ses över minst en gång varje år. Tillsynsmyndigheten ska även föra register 

över tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Utifrån behovsutredningen och registret ska 

tillsynsmyndigheten för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för tillsynen enligt 

miljöbalken. Nämnden har valt att även inkludera tillsynen enligt strålskyddslagen. Livsmedelslagen, 

tobakslagen mfl. 

Tillsynsbehovsutredningen är ett viktigt underlag till tillsynsplanen. Tillsynsbehovsutredningen är en 

utredning av hur tillsynsbehovet enligt miljöbalken ser ut i Tingsryds kommun. Den beskriver hur 

tillsynsbehovet ser ut, hur behovet kan tillgodoses och vilka resurser som nämnden behöver avsätta 

för att möta behovet. Resultatet av tillsynsbehovsutredningen är en beskrivning av det årliga behovet 

av tillsynstid och därmed ett underlag för behovet av handläggarresurser. Utredningen ligger till 

grund för den framtida planeringen av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet så att den kan 

bedrivas effektivt och ändamålsenligt samt möta omvärldens behov av information inom 

verksamhetsområdet. 

Bedömningen utgår från miljöbalken och de globala hållbarhetsmålen De globala hållbarhetsmålen är 

utgångspunkten för Tingsryds kommuns miljöarbete. För att konkretisera dessa och bedöma hur 

olika verksamheter i kommunen påverkar miljön och människors hälsa har miljö- och 

byggnadsnämnden valt att basera sin behovsutredning på de nationella miljökvalitetsmålen samt de 

nationella folkhälsomålen beslutade av riksdagen. 

I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha personal med tillräcklig kompetens 

för att arbetet ska kunna utföras. Det är också miljö- och byggnadsnämnden som genom sitt 

tillsynsansvar, kan och ska, bedöma om det finns brister i en verksamhet, följa upp dem samt ställa 

krav på att bristerna åtgärdas. Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är både att kontrollera att 

gällande bestämmelser följs och att ge råd och stöd till fastighetsägare, verksamhetsutövare och 

invånare. Tillsynen kan bedrivas genom inspektion på plats, genom granskning av olika 

dokumentationer och genom kontakter och annan uppföljning. 

Nämndens tillsyn av verksamheter och fastighetsägare är avgiftsfinansierad. De verksamheter som 

har en återkommande planerad tillsyn betalar i de flesta fall en fast årlig avgift för tillsynen. Olika 

verksamheter har olika tillsynsintervall beroende på tillsynsbehovet. För vissa verksamheter är 

tillsynsbehovet mindre och tillsyn sker med glesare intervall än årligen. Avgiften kan ändå vara årlig 

för att jämna ut kostnaden för verksamheten . Mycket små verksamheter eller enskilda 

fastighetsägare betalar i stället avgift per timme efter genomförd tillsyn. 

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas 

· · ·av verksamhetsutövarna: Avgiften ska täcka handläggningstiden för den planerade och 

återkommande tillsynen . I handläggningstiden ingår tillsynsbesök, skrivelser, kontakter via telefon 

och e-post, samråd, inläsning, databearbetning av uppgifter och liknande som krävs för att föra 

ärendet framåt. Tillsynen sker på olika sätt och anpassas till den enskilda verksamhetens 

tillsynsbehov. 



Definition av tillsyn Enligt miljöbalken innebär tillsyn att: 

• kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats 

med stöd av balken, 

• vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse, 

• ifrågasätta tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksam het samt 

• skapa förutsättningar för att balken ska följas, exempelvis genom rådgivning och information. (26 

kap. 1 §) Tillsyn enligt strålskyddslagen bedöms ha samma innebörd som ovan. 

Behovsutredningen lägger fokus på de tre första av dessa punkter. Det innebär att 

behovsutredningen i första hand gäller för den del av tillsynen som är myndighetsutövande och som 

rör kontroll av efterlevnaden av lagstiftningen. Det innebär också att den fjärde punkten, d.v.s. det 

som enligt miljöbalken handlar om att skapa förutsättningar för att balken ska följas, har avgränsats 

till rådgivning och information som har samband med myndighetsutövningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden är också prövningsmyndighet i vissa ärenden som gäller ansökan om 

tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Nämnden 

hanterar även klagomål från allmänheten, remisser från bland annat länsstyrelsen, beslutar om 

sanktioner (föreläggande och/eller förbud med eller utan vite, miljösanktionsavgift, åtalsanmälan) 

om brister påträffas vid kontroll hos en verksamhet. I myndighetsuppdraget ingår också att 

tillhandahålla information om verksamhetsområdet (serviceskyldighet) till enskilda liksom andra 

myndigheter, att hantera överklaganden av beslut och att vidarebefordra överklaganden till 

överprövande myndighet, oftast länsstyrelsen. Även dessa delar av nämndens ansvar är inkluderat i 

tillsynsbegreppet och i behovsutredningen. 

Kont rollplan enligt livsmedelslagstiftningen 
Nämnden utövar kontroll inom områden relaterade till livsmedelslagstiftningen och i viss mån 

smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel mfl. Varje medlemsland i EU ska 

upprätta en flerårig plan för kontrollen i livsmedelskedjan. Livsmedelsverket tar fram en flerårig 

nationell kontrollplan. Nya nationella livsmedelsmål finns framtagna och gäller från 2018. De nya 

målen innebär att Livsmedelsverket direkt vägleder och styr kommunerna i vad som är väsentligt att 

prioritera inom kontrollen 

Syfte och mål 

Syftet med tillsynsbehovsutredningen är sammanfattningsvis att 

• redovisa resursbehovet för nämndens tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen 

• få underlag för den årliga tillsynsplaneringen 

Målet med arbetet är att det ska leda till en effektiv och ändamålsenlig tillsyn som bygger på 

prioriteringar utifrån nämndens uppdrag, miljömålsarbetet och folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun. 

De nationella gemensamma målen som är aktuella för Tingsryds kommun är: 

1. Konsumenterna får säkra livsmedel, inklusive dricksvatten, som är producerande och hanterade på 

ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt. 



2. Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som 

underlättar deras eget ansvarstagande. 

3. De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive 
beredskap. 

För varje övergripande mål finns en önskad effekt: 

1. Ingen blir sjuk eller lurad, konsumenterna har en god grund för val av produkt och har förtroende 

för myndigheternas verksamhet. 

2. Verksamhetsutövarna har tilltro till myndigheternas övervakning, kontroll, rådgivning och andra 

insatser och upplever dessa meningsfulla. Det ska vara lätt att göra rätt. Detta bidrar till att stärka 

förtroendet för deras produkter och att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade. 

3. Myndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin 

respektive del i livsmedelskedjan, inklusive beredskap, så att den gemensamma effektiviteten ökar. 

Kontrollverksamheten är regelbunden, riskbaserad, likvärdig och rättssäker samt ger avsedd effekt. 

Tillsynsområden enligt miljöbalken 
Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken och strålskyddslagen är indelat i fem huvudsakliga 

verksamhetsområden: 

1. Miljöskydd (tillsyn av miljöfarliga verksamheter), 

2. Hälsoskydd (tillsyn hälsoskyddsverksamheter, inklusive strålskyddslagen) 

3. Enskilt vatten och avlopp (i första hand tillsyn av små avlopp) 

4. Områdesskydd (tillsyn av i första hand strandskydd ) 

5. Samhällsbyggnad och miljöövervakning (planer och program samt luftmätningar) 

För att förenkla arbetet med behovsutredningen har verksamhetsområdena enskilt vatten och 

avlopp (VA), områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning lagts samman till ett 

område som i det följande benämns VA och områdesskydd. 

Inom miljöbalksområdet finns olika prövningsnivåer. A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och 

miljödomstolen, B-verksamheter kräver tillstånd från länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen) och 

C-verksamheter är anmälningspliktiga till miljö- och byggnadsnämnden. Det finns även IUV

verksamheter som är så kallade industriutsläppsverksamheter enligt industriutsläppsdirektivet. 

Vilken prövningsnivå en verksamhet lyder under framgår i miljöprövningsförordningen. Utöver detta 

finns ett stort antal verksamhete r som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, vilka kallas U

verksamheter eller UH-verksamheter (icke-anrriälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter). Det krävs 

ingen registrering av dessa verksamheter vilket leder till att det totala antalet är svårt att skatta. 

Inventering och underlag från företagsregister stöttar men ger inte en heltäckande bild. Vissa U

verksamheter har bedömts kräva återkommande tillsyn och har därför årsavgift. För definitioner av 

__ qLlk!l p.J_q_ynj11gsnivåe_r ~-~_bjl~g~_t _ _ __ __ _ 

Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningar utifrån miljöbalkens allmänna liänsynsregler i 2 

kapitlet och 9 kapitlet "miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" m.m. Nämnden bedriver även tillsyn 

utifrån förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:901) 



om verksamhetsutövares egenkontroil m.m. Nämnden har också ansvar för tillsyn av kosmetiska 

solarier och radon i bostäder enligt strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Miljöskydd 
Tillsyn inom miljöskyddsområdet innebär kontroll av att miljöfarliga verksamheter efterlever 

miljöbalken, förordningar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och människors hälsa. 

Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet och har gett ut flera allmänna råd och 

tillsynsmaterial om hur miljötillsyn ska ske. 

Med miljöfarlig verksamhet avses: 

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 

vattenområden eller grundvatten 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, 

luft, vattenområden eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller annat 

liknande. 

Nämndens arbete med tillsyn av miljöfarlig verksamhet innebär tillsyn och handläggning av olika 

typer av ärenden inom ett flertal områden som avfall, köldmedia, fordonsservice, förorenad mark, 

dagvatten, energi, lantbruk, kemikalier, täkter, förbränning, kemisk industri, avloppsreningsverk, 

värmepumpar med flera. Nämnden utövar tillsyn på anmälningspliktiga och ej anmälningspliktiga 

verksamheter. Inom miljöskydd arbetar nämnden även med händelsestyrd tillsyn i form av klagomål 

och utsläpp, remisser, kännedomsärenden, tillsynsprojekt och inventeringar av olika tillsynsområden. 

För att lyckas minska påverkan på miljö och människors hälsa är en bra och fungerande egenkontroll 

viktigt. Inom tillsynen ligger därför fokus på egenkontrollen och utsläpp till mark, vatten eller luft 

samt hantering och användning av avfall och kemikalier. 

Hälsoskydd 
Tillsyn inom hälsoskyddsområdet innebär tillsyn över risk för olägenhet för människors hälsa. En 

störning ska inte vara ringa eller helt tillfällig. 

Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet och har gett ut flera allmänna råd om 

hälsoskyddstillsyn. För yrkesmässig hygienisk verksamhet är Socialstyrelsen vägledande myndighet 

och för tillsynen enligt strålskyddslagen är Strålsäkerhetsmyndigheten vägledande myndighet för 

kommunerna . 

Nämnden bedriver tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter: 

1. Där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för bladsmitta på 

grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande 

skärande eller stickande verktyg, 

2. Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, 



3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola, 

och 

4. Kosmetiska solarier som yrkesmässigt upplåts till solarier. 

Nämnden bedriver även tillsyn över: 

1. Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 

2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande 

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och 

7. lokaler för förvaring av djur. 

Vid tillsynen är de faktorer som påverkar risken för olägenhet för människors hälsa i fokus. Det är 

t.ex. städning, luftkvalitet/ventilationen, varmvattentemperaturer (legionella}, fukt och mögel, buller, 

hygien, risk för bladsmitta vid skärande och stickande verktyg, risk för smitta, kemikaliehantering 

m.m. Verksamhetsutövarens egenkontroll är ofta avgörande i tillsynen. 

Enskilt vatten och avlopp 
Tillsyn av enskilt vatten och avlopp är en del av nämndens miljö- och hälsoskyddstillsyn. Precis som 

inom hälsoskydd görs bedömningar utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kapitlet och 

utifrån 9 kapitlet miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd m.m. 

Näringsbelastningen från små avlopp måste minska för att miljökvalitetsmål ska klaras och 

miljökvalitetsnormer ska uppnås. Havs- och vattenmyndigheten (HaV}, är tillsynsvägledande 

myndighet och ger vägledning om hur miljökvalitetsnormer fastställs och hur de ska beaktas vid 

tillsyn. Ha V ger också råd hur tillsyn av små avlopp ska ske och i vilken takt. 

Små avlopp är en bidragande orsak till övergödningen, men också till att vattentäkter kan förorenas. 

Det exakta antalet enskilda vattentäkter i kommunen är okänt men uppskattas vara liknande antalet 

små avlopp. 

Nämndens tillsyn av enskilda dricksvattentäkter är händelsestyrd, utifrån t.ex. klagomål på bristfällig 

vattenkvalitet. Nämnden fokuserar tillsynen på små avloppsanläggningar eftersom de är en av de 

vanligaste föroreningskällorr:ia till enskilda vattentäkter. 

Områdesskydd 
- -··o-mrådesskydd (7 ka"i5 miljöbalken) består av tre aelä"r:tillsyti åv strariaskyåffade områden, 

kommunala naturreservat samt naturminnen 

Miljö- och byggnadsnämnden prövar framförallt dispensansökningar inom strandskydd. Tillsyn av 

strandskydd sker för närvarande främst händelsestyrt i samband med klagomål eller ansökningar. 



Samhällsbyggnad och miljöövervakning 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrag är att verka för en hållbar utveckling i kommunen. Nämnden 

är remissinstans för övergripande miljöstrategiska frågor, nya detaljplaner, planprogram och 

förhandsbesked m.m 

Miljö- och byggnadsnämnden är även ansvarig för övervakningen av luftkvaliteten i kommunen. I 

ansvaret ingår även att ta fram och rapportera in underlag till den nationella emissionsdatabasen. 

Nämndens arbete med samhällsbyggnad och miljöövervakning är inkluderat i behovsutredningen 

som skattefinansierad tillsyn. 

Tillsynsbehovsutredningens olika delar 
Tillsynsbehovsutredningen utgår från Sveriges kommuner och landstings {SKL:s) nya modell för 

behovsutredningar. Tillsynsbehovet har delats upp i fyra olika delar som tillsammans redovisar 

behovet. 

Delarna är: 

1. Styrd tillsyn 

2. Behovsprioriterad tillsyn 

3. Händelsestyrd tillsyn 

4. Skattefinansierad tillsyn 

Tillsynsbehov sker på branschnivå och inte som tidigare på objektsnivå där det är möjligt. Det innebär 

en förenkling av bedömningarna där man bortser från att tillsynsbehovet kan skilja något mellan 

verksamheterna inom en bransch . De objektspecifika skillnaderna och prioriteringarna inom en 

bransch hanteras istället i tillsynsplanen 

Mer information kring hur SKL:s modell för tillsynsbehovsutredningar är uppbyggd och hur 
bedömningar kan göras finns i SKL:s skrift Kommunala behovs utredningar - en skrift om tillsynsbehov 
för miljötillsyn och Jivsmedelskontrol/ {ISBN-nummer 978-91-7585-600-1}. 

Styrd tillsyn 
I styrd tillsyn finns verksamheter med störst behov och krav, det vill säga: 

• riskklassade verksamheter enligt Livsmedelslagen 

• anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (så kallade C-verksamheter) samt 

• anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (så kallade C och H). 

Här styrs tillsynen externt via lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen {basbehov) i 

form av årliga tillsynsaktiviteter. Att behov av tillsyn finns är gemensamt för samtliga operativa 

myndigheter och styrs av staten i lagstiftning. Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från 

de ceri-trala myndigheterna Naturvårdsverket; Folkhälsomyndigheten-; Socialstyrelsen/ 

Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket. För många verksamheter är det fastställt att tillsyn 

ska ske men kommunen kan styra antalet tillsynstimmar utifrån lokala förutsättningar. Styrd tillsyn är 

som ett grund uppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka. 



Behovsprioriterad ti llsyn 
Behovsprioriterad tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (s.k. U- och UH verksamheter). U är en benämning för icke 

anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. UH är SKL:s benämning för icke- anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter enligt 45§ förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Denna kategori kan även omfatta tillsynsprojekt, inventeringar av verksamheter med mera . Staten 

anger behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig nämnd ska 

bedöma behovet av denna tillsyn, planera och prioritera resurserna utifrån lokala tillsynsbehov, 

lokala kunskaper och riskbedömningen. Kommunerna planerar och fördelar tillsyns behovet över tre 

år. Tillsynen sker i form av återkommande tillsyn. Det är ansvarig nämnd som bestämmer hur ofta de 

prioriteras. Det görs en lokal bedömning av hur lång tid det ska ta att nå effekten av tillsynen. 

Länsstyrelsen följer upp om frekvensen är lämplig. 

SKL:s vägledning innefattar en planeringsmatris för att dela in den be hovsprioriterade tillsynen i olika kategorier 
utifrån tillsynsbehov. Se figur nedan 

PLAI\J ERH~GSMATR!S 

• r 

Bedömningen görs pb br,mschnivå. Högst upp till v~insler åf ti llsynsbehovet som störst. Ju högre upp i 
mc) trisen en bransch placeras de.sto större i1r dess ti lfs~insbehov. Bransch(!r som placer,1s i figurens övre 
vänstra kvad rant behöver årliga besök, medan de nedre vänstra kvadrant behöver besök 1-2 gånger per 
treårsperiod . För dessa två bör kommunen överväga fast avgift. Branscher som ska besökas var tred je 
eller var fjärde år placeras i tredje och fjärde kvadranten. Här är timavgift mer lämpligt. 

Hä ndelsestyrd t illsyn 
Får den händelsestyrda tillsynen bedömer tillsynsmyndigheten tillsynsbehovet utifrån kommunens 

ärendesystem, tidsregistrering och tidigare erfarenheter. I denna del finns bland annat ansökningar, 

anmälningar och befogade klagomål. Myndigheten behöver ha resurser för den händelsestyrda 



tillsynen, utan att det tar resurser t .ex. från den styrda tillsynen. Genom digitaliserade system och 

samverkan mellan kommuner kan myndigheterna nå effektivare processer och på sikt minska 

tidsbehovet för olika moment. Tiden påverkar vilka tillgängliga resurser kommunen får över till annan 

tillsyn . Projektinriktad tillsyn (behovsprioriterad tillsyn) under ett år kan leda till mer händelsestyrd 

tillsyn nästkommande år. 

Skattefinansierad til lsyn 
Skattefinansierat arbete är inte möjligt att avgiftsfinansiera utan måste finansieras via anslag, det vill 

säga via skattemedel. Kommunens skattefinansierade tillsyn ingår i myndighetsuppdraget och är 

obligatorisk. Det kan omfatta arbete med att lämna information och upplysningar, med 

sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, ogrundade klagomål, remisser till andra myndigheter, 

planarbete och uppföljningar. Skattefinansierad tillsyn kan också vara särskilda tillsynsprojekt eller 

satsningar som inte kan avgiftsfinansieras men som kommer allmänheten till nytta och som 

nämnden då väljer att använda skattemedel till. 

Genomförande av behovsbedömning 

Metod / Utgångspunkter 
Utredningen bygger på miljö- och byggnadsnämndens befintliga tillsynsregister och kunskaper om 

tillsynsbranscherna/objekt m.m i Tingsryds kommun. Detta material definierar kommunens 

tillsynsansvar inom miljöbalken och livsmedelslagen . Om det under arbetets gång framkommit att 

det funnits behov av att definiera nya tillsynsbranscher har de branscherna tillförts utredningen. 

Förutsättningen har varit att den nya tillsynsbranschen har betydelse för miljökvalitetsmålsarbetet 

och att det kan anses ligga inom det kommunala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. 

Branscherna i behovsutredningen består av grupperingar av tillsynsobjekt, exempelvis "lantbruk" 

eller "värmeverk" . Genom att gruppera enskilda tillsynsobjekt går det att hitta verksamheter som har 

liknande tillsynsbehov. Det ger förutsättningar för en rationell tillsyn. 

När det gäller den händelsestyrda tillsynen har utredningen tagit upp och skattat omfattningen av de 

vanligaste typerna av inkommande ärenden. Nedlagd tid för dessa utgår från tidigare års 

utredningar/planer samt uppskattning av tid utifrån erfarenhet. Med få undantag är inkommande 

ärenden nämndens tillsynsansvar och nämnden har en skyldighet att så skyndsamt som möjligt 

handlägga dem och fatta beslut i ärendet. 

Kommunens skattefinansierade tillsyn är uträknad från tidigare års tillsynsplaner samt tidsuppskattad 

utifrån erfarenhet. 

Tillsynsbranscher, miljökvalitetsmå l och folkhälsomål 
Genom att knyta varje tillsynsbransch till påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen samt 

folkhälsomålen skapas förutsättningar för att bedöma hur tillsyn över en bransch kan bidra till att 

motverka branschens negativa påverkan på miljö och människors hälsa och därmed främja olika 

miljökvalitetsmål samt folkhälsomål. Miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen används som en 

konkretisering av de globala hållbarhetsmålen. Hur varje bransch påverkade miljökvalitetsmålen och 

folkhälsomålen bedömdes kvalitativt utifrån nämndens inspektörers expertis och erfarenhet. 

Det finns sammanlagt 16 nationella miljökvalitetsmål. I utredningen har kopplingen gjorts mot 

följande 15 miljökvalitetsmål, mot bakgrund av att miljömålet Storslagen fjällmiljö inte är aktuellt för 

Tingsryds kommun: 



• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

De nationella miljökvalitetsmålen beskrivs närmare på Sveriges miljömål, ny webbplats för svenskt 

miljöarbete (www.sverigesmiljomal.se ). De globala hållbarhetsmålen finns beskrivna på FN:s 

webbplats (www.globalamalen.se) 

För hälsoskydd har även kopplingen gjorts mot de åtta målområdena. Det nationella målet för 

folkhälsopolitil<en är att skapa samhälleliga förutsättninga r för en god o.ch jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Åtta målområden 

1.Det tidiga livets villkor 

2.Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3.Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4.lnkomster och försörjningsmöjligheter 

5.Boende och närmiljö 

6.Levnadsvanor 

7.Kontroll, inflytande och delaktighet 

Genom att tillsynsbranscherria relaterats till miljökvalitetsmål öch folkhälsomål som är relevanta för 

branschen i fråga får nämnden förbättrade möjligheter att prio ritera tillsynen på olika sätt i den 



framtida tillsynsplaneringen. Utredningen ger följande möjligheter att prioritera tillsynen utifrån 

miljökvalitetsmålen : 

1. Nämnden får en översiktlig bild av hur tillsynen på en viss bransch bidrar till att ett, eller flera, 

miljökvalitetsmål uppfylls. Det ger möjlighet att vid tillsynen fokusera på de viktigaste miljöfrågorna 

hos en viss bransch. 

2. Nämnden får en översiktlig bild av vilka branscher som påverkar ett visst miljökvalitetsmål. Vid 

prioritering av ett visst miljökvalitetsmål kan de objekt som tillsynen bör fokusera på enkelt väljas ut. 

Ärenden som inte branschindelats 

Där inte fasta tillsynsbranscher eller tillräckligt underlag funnits har en genomgång av antalet 

ärendetyper, som handläggs under ett normalår, tagits fram. Tidsåtgången för olika ärendetyper har 

bedömts utifrån erfarenhet samt tidigare års tillsynsplaner. Arbetet kvarstår och då framförallt 

gällande hälsoskydd, Arbetsområdet är mycket brett och saker som sker omvärlden, ändrad 

lagstiftning med mera kan med kort varsel innebära förändringar i arbetet. 

Riskbedömning - viktning av tillsynsbranscher mot mål 
I riskbedömningen togs en lista fram på alla tillsynsbranscher som miljö- och byggnadsnämnden 

bedriver tillsyn mot. Varje bransch kopplades till vilka miljökvalitetsmål och folkhälsomål de berör. 

Genom att bedöma vilken betydelse respektive tillsynsbransch har för miljön och människors hälsa 

kunde en prioritering av branschernas tillsynsbehov göras. Det handlade om att på varje bransch, för 

de miljökvalitetsmål och folkhälsomål som branschen har kopplats till, bedöma: 

• hur allvarliga problem för miljö och människors hälsa som branschen kan bidra till • hur sannolikt 

det är att branschen bidrar med dessa problem 

• hur utvecklingen av allvarligheten och sannolikheten ser ut över tid 

Gjord bedömning på bransch utgår också från andra kommuners bedömningar och Tingsryds 

kommuns lokala förutsättningar. Bedömningen skall ses som vägledande och nämnden kommer att 

arbeta vidare med att utveckla metoden. 

MILJÖSKYDD 
Tabell 1 Beskrivning av samlat tillsynsbehov inom Miljöskydd 2019-2021 

Styrd tillsyn 261 261 261 

Behovsprioriterad tillsyn 200 200 

Händelsestyrd tillsyn 200 200 200 

Skattefinansierad tillsyn 500 350 350 
-· ---- ·· - ·-. - -- --

SUMMA 961 1011 1011 



Tabell 2: Omfattning av styrd tillsyn inom miljöskydd {dvs. anmälningspliktiga branscher). Branscher 

indelade efter risk och tillsynsbehov. Den styrda tillsynen kan inte prioriteras bort 
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Tabell 3: Omfattning av behovsprioriterad tillsyn inom miljöskydd. Branscher indelade efter risk och 

tillsynsbehov. Branscher med sporadiskt tillsynsbehov kan prioriteras bort och genomförs inte varje 

år. 
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Tabell 4 : Beskrivning av samlat tillsynsbehov inom hälsoskydd 2019-2021 

Styrd tillsyn 

Behovsprioriterad tillsyn 

124 124 

100 

124 

100 



Händelsestyrd tillsyn 50 

Skattefinansierad tillsyn 300 

SUMMA 474 

100 

250 

574 

100 

250 

574 

Tabell 5: Omfattning av styrd tillsyn inom hälsoskydd (dvs. anmälningspliktiga branscher/objekt. 

Branscher/objekt indelade efter risk och tillsynsbehov. Den styrda tillsynen kan inte prioriteras bort 
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0 
:C· 
LI.I 
ctl 
V) 
z 
~ 
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i= 
I
l!) 
:Q 
:c 
~ 
V) 

ii: 
l!) 
:Q 
:c 

I Objekt 
i 
I 

Objekt enlig 45 § FMVH: 
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder 

. och tillhörande utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många människor brukar 

samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten 
eller som annars utnyttjas av många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling, och 

7. lokaler för förvaring av djur 

. Objekt enlig 38 § FMVH :1. verksamhet dä_r 

. allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
1 behandlingar som innebär risk för blodsmitta på 
· grund av användningen av skalpeller, 

akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra 
: liknande skärande eller stickande verktyg, 

I 
2. bassängbad för allmänheten eller som på 

; annat sätt används av många människor, eller 
' 3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationf:![ skola 

Uppföljande tillsyn 20 % alla objekt 
·. SUMMA 

Antal 1 Tillsynstid medel/år 
: objekt l _(t~mmar) 

72 43 

! 30 60 

' 21 

: 1pi_ 

Tabell 6: Branscher/objekt indelade efter risk och tillsynsbehov. Behovsstyrd tillsyn. 



Lokaler för vård och annat · 
omh!ndertaeande>lO platser 

Gruppbostad 
Lokaler för V~rd och annat 
omh&ndertagande ~10 platser 

BostS~r>SOO 
Famlljedeehem med tillhörande 
samlingslokaler 

Fntlrui:i rcJ 

Bo.stiide >200-500 

Strandbad 
Oac11e verksam et 
trräHpunkf/Servlcebas 

Sko h •tss lon /H V d 

H · I ta g,rnng I med k,w· tt) 

Sarnllt1gs.lo ·.iler utan oo r o 

TIiisyn kcrn,postf.lr 

Mass.er,ehonttrapl 

VA OCH OMRÅDESSKYDD 

musti: 

Tabell 7: Beskrivning av samlat tillsynsbehov inom VA och områdesskydd 2019-2021 

Styrd tillsyn 

Behovsprioriterad tillsyn 1000 1200 1200 

Händelsestyrd tillsyn 197 280 280 

--- - - --·· 

Skattefinansierad tillsyn 500 350 350 

SUMMA 1697 1830 1830 



Miljö- och byggnadsnämnden har som målsättning 
Enskilda avlopp Nyansökningar/år ca 200 5 1000 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort denna prioritering utifrån att utsläpp av avloppsvatten 

innebär risker för både vattnet vi dricker och för tillståndet i miljön . Enskilda avlopp bidrar till 

övergödning och syrebrist i hav, sjöar och vattendrag. Avloppsvatten innehåller också föroreningar 

och smittbärande mikroorganismer som behöver tas om hand i en avloppsanläggning innan de når 

grundvatten eller vattendrag. Prioriteringen har skett både utifrån de nationella miljömålen och de 

åtta målområdena inom folkhälsa. 

LIVSM EDELSLAGEN, SMITTSKYDDSLAG; TOBAKSLAG MFL 
Tabell 8 Beskrivning av samlat tillsyns behov inom livsmedel, tobak, smittskydd mfl 2019-2021 

Styrd tillsyn 620 

Behovsprioriterad tillsyn 50 

Händelsestyrd tillsyn 50 

Skattefinansierad tillsyn 100 

SUMMA 820 

620 

70 

50 

50 

785 

620 

70 

50 

50 

785 

Tabell 9: Omfattning av styrd tillsyn inom livsmedelslagen. Objekten är indelade efter risk och 

tillsynsbehov. Den styrda tillsynen kan inte prioriteras bort 
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• 1-timmars objekt · 38 : 38 

: SUMMA . 620 

Behovsutredning 2019 - 2021 och tillsynsplan 2019. 

Behov och ti llgängliga personalresurser 
Miljö- och byggnadsnämnden har 4,75 stycken heltidsarbetande _miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen använder sig av SKL:s modell för beräkning av planerbar tid. En 

heltidsanställd i Tingsryds kommun har en teoretisk, faktisk arbetstid på cirka 1 950 timmar per år. 

När personlig tid, som semester, sjukdom, vård av barn och kompetensutveckling räknats bort 

kvarstår 1400 timmar till tillsyn och övergripande arbetsuppgifter 

Uppskattning av fördelning tid 
Orsak Beskrivning Uppskattad tid (timmar) 
Personlig tid Sjukdom, utbildning, vård av 554 

barn 
Övergripande arbetsuppgifter Extern och intern samverkan, 520 

planering, kvalitetsarbete och 
övrigt administrativt arbete 

Tillsyn Tillsyn och tillsynsrelaterade 886 
uppgifter 

Totalt Total årsarbetstid i timmar för 1950 
en heltidstjänst 

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden totalt har 4209 timmar för tillsyn (styrd, 

behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad) 

Tabell 10. Behov respektive plan för miljöbalkens samt livsmedelslagen (och övrig 

lagstiftning) Behovet redovisas i en kolumn och den planerade verksamheten som 

beräknas genomföras i kolumnen bredvid. Behovet/planen och tillgängliga resurser 

redovisas i timmar. 

Styrd 

Be hovsprioriterad 

261 
·Mtuö--
261 261 

200 

261 

200 

261 

200 

261 

200 



Händelsestyrd 200 200 200 200 200 
200 

Skattefinansierad 500 500 350 350 350 350 

HÄLSOSKYDD 
Styrd 124 124 124 124 124 124 

Behovsprioriterad 100 100 100 100 

Händelsestyrd so 50 100 100 100 100 

Skattefinansierad 300 300 250 250 250 250 

VA/OMRÅDES-
SKYDD 

Styrd 

Behovsprioriterad 1000 1000 1200 1200 1200 1200 

Händelsestyrd 197 197 280 280 280 280 

Skattefinansierad 500 500 350 350 350 350 

LIVSMEDEL-
TOBAKSo 
ÖVRIG LAG 

Styrd 620 620 620 620 620 620 

Behovsprioriterad 50 50 70 70 70 70 

Händelsestyrd 50 50 50 50 50 so 

Skattefinansierad 100 100 50 50 50 50 

3952 3952 4200 4200 4200 4200 

Sammanfattning: Miljö- och byggnadsnämnden personalresurser uppgår till ca 4209 timmar i 

tillsynstid och tillsynsbehovet ligger enligt behovsutredningen på 3952 timmar. Miljö- och 

byggnadsnämnden har resurser i förhållande till behov. Överskottet på 251 timmar går till 

ö\/ergripande administrativn :iroete. För att myndighetsutövning skall kunna ske p-å ett effektivt och 

rättssäkert sått måste det finnas ordning och strukt"ur. Tidsatgång för att skapa mallar och rutiner för 

olika ärenden måste arbetas fram. Vid avslut av ärenden måste det tex finnas rutin för hur akten skall 

vara förbered för arkivering. Ett enormt behov av gallring/slutarkivering av handlingar finns och miljö-



och byggnadsnämnden prioriterar att påbörja detta arbete under 2019. Vid införande av nytt 

ärendehanteringssystem under 2019 kommer extra tid krävas för ut bildning och korrigering i det nya 

systemet 

Tillsynsplanering 2019 

Miljöskydd 

Den operativa tillsynen enligt miljöbalken som ska utföras inom kommunen, innefattar bland annat 
tillsyn av miljöfarliga verksamheter med beteckningen C i miljöprövningsförordningen och för 
miljöfarliga verksamheter med beteckningen U (verksamheter som varken är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga). Beträffande miljöskydd måste den styrda tillsynen prioriteras under 2019. 

Hälsoskydd 

Miljö- och byggnadsnämnden utför tillsyn av offentliga lokaler och lokaler för hygienisk behandling. 

Hit hör bl.a. skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler, solarier, bassängbad, akupunktörer och 

tatuerare. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att prioritera den styrda tillsynen under 2019. 

-- - VA och Områdesskydd'-- " - - , . • --- - - ·.---. -.,-_.-, 

Inom dessa områden har miljö- och byggnadsnämnden som mål att 200 bristfälliga enskilda avlopp 

skall åtgärdas årligen. Behovet prioriteras utifrån de miljökvalitetsmål som främst gäller för 

avloppsvattenhanteringen : 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Myllrande våtmarker 

• Hav i balans 

• Levande kust och skärgård 

• Ingen övergödning 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Prioriteringen har även en koppling till målområden inom folkhälsa. 

Livsmedelslagen, tobakslag och övrig lagstiftning 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att prioritera den styrda tillsynen under 2019. Då ny 

lagstiftning gällande tobak kommer år 2019 prioriteras detta behov. 

Övergripande planering 2020-2021 



Miljö- och byggnadsnämnden har även gjort en planerad tillsyn framåt åren 2020 och 2021. (SE tabell 

10). Målsättningen är öka/kvalitetssäkra den styrda och behovsprioriterade tillsynen och därmed 

arbeta aktivt mot uppfyllande av de nationella miljömålen och de 8 folkhälsoområdena. 

Regeringen om t illsynsavgift er 

"En tillsynsavgift bör motsvaras av en tydlig motprestation och ha principen om full kostnadstäckning 

som ekonomiskt mål" 

"Avgifterna lättbegripliga och förutsebara" 

"Incitament för avsedda beteenden" 

"Avgifterna inte konkurrenssnedvridande" 

"Uttagandet av avgift inte medföra höga administrativa kostnader för tillsynsorganet eller 

objektansvariga" 

Ur Regeringens skrivelse 2009/10:79 rn 

Myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras - Tillsynen som huvudprincip vara 

avgiftsfinansierad 

Jordbruksutskottet* utgångspunkt full kostnadstäckning för kommuners verksamhet enligt 

miljöbalken - Så långt möjligt genom avgifter 

Avgiftsfinansiering av tillsyn tillgodoser likvärdig tillsyn och konkurrensneutralitet 

Ur1997/98JoU20s.118 



BUaga l. DefiuUioner 

A-anläggningar tillständsprövas av tnark- och miljödom.stolen. Exempel är flygplatser, 
asfalisderotuer och oljeraffim1deder, 

B-attläggnfogar tillståndsprövas iJv mitjöpröi:ningsdelegationen inom länsstyrelsen. 
Exerupel är avloppsreningsverk, ern~rgianläggningar och täkt~. 

RIV- verk'>amheter 
Verbatilheter som berörs a.v Iudustriutsläppsdirektiv~t (2010!75iEU) och 
Industdutsläppsförorduiu.gen (2013:250). 

C,verksamhet 

C-au.läggniugar anmäls till kmruuunens miljö- och bälsosl·yddsuänm<l. 
föm11pel är bensinstationer och sjukhus. · 

. -

U-verksamhet 
U är en benämning för ej atlllläluingsplikiiga nuljöfarliga verksainheter. Istället kan 
t.illsyusmyndigheten (kommune~s miljö- och hälsosk .. yddsnä.nmd) när som helst kräva åtgärder 
eller utredning<U om det behövs av miljö• eller hälsosk. .. yddsskäl. 

UH-vediSamhe( 
ll1I är SKLs benämning för ej a®:ltiwin,gsplikti~a hälsosk .. ydi-J<.rn;rkc,,unheter enligt 45§ 
förordning (1998:889) om miljöfarlig verksritnhet och hälsosk-ydd. 



bilaga 2 MBN § 41 2019-04-15 

Skriftlig reservation till ärende Behovsutredning och tillsynsplan 2019-2021 enligt miljöbalken och 
livsmedels/agen, Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

Jag reserverar mig mot beslutet med anledning av att tillsynsplanen för 2019-2021 saknar koppling 

till ekonomin och budgetmål, och hur de olika årens fördelning av tillsynstyper {behovsprioriterad vs 

skattefinansierad) beräknas påverka utfallet. Utredningen saknar även beskrivning av hur 

tillsynsarbetet skall bedrivas och förändras från 2018 då man endast nådde upp till en bråkdel av 

målen inom miljöskydd, för att det skall vara möjligt att nå verksamhetens lagstyrda och uppsatta 

mål under de kommande åren. 

Mvh Kristina Brovall {V) 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 42 

Information om medarbetarenkäten 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om miljö- och 
byggnadsförvaltningens medarbetarenkät 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen info1merar om resultatet av den medarbetarenkät 
som har genomfö1is inom miljö- och byggnadsförvaltningen 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över resultatet av miljö- och byggnadsförvaltningens 
medarbetarenkät 2019. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

Justerare 

§ 43 

Information om deltagande i SKL:s insiktsmätning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om deltagande i 
SKL:s insiktsmätning. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om Tingsryds kommuns deltagande i 
SKL:s insiktsmätning. Mätningen avser områdena bygglov, miljö, livsmedel 
och hälsoskydd. 

I Utdrngsbcsty,kandc 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 44 

Information om avvikelser 
Dnr 2019-0070-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot infmmationen om avvikelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen rappo1ierar om en avvikelseperiod på sju dagar 
gällande diarieföring av handlingar. 

I Utdrngsbesty,·kande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(28) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-15 

§ 45 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 
Dnr 2019-0071-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från 
utbildningsdagen för förtroendevalda i miljö- och byggnadsnämnder som 
ägde rum den 22 mars 2019 i Växjö. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot infmmationen från Tingsryds 
kommuns budgetinternat som ägde rum den 10-11 april 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Christian Ward (M), Nicklas Johansson (S), Bo Arvidsson (KD) och Marie
Louise Hilmersson (C) infmmerar från utbildningsdagen för förtroendevalda 
i miljö- och byggnadsnämnder som de deltog på den 22 mars 2019 i Växjö. 

Christian Ward (M) och Marie-Louise Hilmersson (C) informerar från 
Tings1yds kommuns budgetinternat som ägde rum den 10-11 april 2019. 

I Utdrngsbostyckande 




