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Sammanfattning
Tillstånd- och tillsynsnämnden arbetar på uppdrag av Kommunfullmäktige. De
ansvarsområden som nämnden har är den prövning och tillsyn respektive den kontroll som
åligger kommunen enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804), lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen (2018:396), lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer, lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel, lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt alkohollagen (2010:1622).
Tillsyn och kontroll är ett viktigt redskap för att nå nationella mål och främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö
och hälsa.
Tillstånd- och tillsynsnämnden ska se över det behov av tillsyn som finns inom nämndens
ansvarsområde enligt ovannämnda lagstiftningsområden. Detta görs i nämndens
behovsutredning. Behovsutredningen omfattar en treårsperiod och aktualiseras varje år.
För att få en helhetsbild redovisas behoven av tillsyn, kontroll och resurser inom tillståndsoch tillsynsnämndens samtliga ansvarsområden. I rollen som operativ tillsynsmyndighet
måste tillstånds- och tillsynsnämnden enligt lag utreda behovet av tillsyn och kontroll för sina
ansvarsområden. Med en behovsutredning kan tillsynsplanen anpassas där behoven är störst.
Prioritering av behov har gjorts med utgångspunkt i den tillsynsskuld vi har samt förändrade
förutsättningar i lagstiftningen och de revisioner nämnden har haft från Länsstyrelsen Skåne.
Behovsutredningen baseras i större utsträckning på att tillsynen ska kunna bidra till att uppnå
de nationella målen. Varje område innehåller en bedömning utifrån miljöenhetens tidigare
tillsyn och framtidens behov. Inom respektive tillsynsområde beskrivs de mål som ska uppnås,
utvalda fokusområden och tillsynsstrategier som krävs för våra verksamheter inom Höörs
kommun.
Behovsutredningen baseras på en inventering som utförts under år 2021. Behovsutredningen
tas fram i samband med miljöenhetens verksamhetsplan, och kommer revideras en gång per
år, dvs november innevarande år.
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Behovsutredningens disposition
Behovsutredningen är indelad i tio kapitel. I det första kapitlet Inledning gås behovsutredning,
nationella mål och Agenda 2030, kategorisering och disposition igenom. I andra kapitlet
beskrivs behovsutredningens utformning. I kapitel tre, Miljöenhetens bemanningsbehov,
redovisas enhetens bemanningsbehov och kompetensförsörjningsläge för den kommande
treårsperioden. Därefter följer de fem kapitlen Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel och
dricksvatten, serveringstillstånd och försäljningstillsyn. I dessa fyra kapitel redovisas tillsynsrespektive kontrollbehovet per område, utifrån de kategorier som beskrivs ovan. Övrigt
resursbehov, återfinns sådant som faller utanför övriga kapitel men som ändå ingår i
nämndens uppdrag. Där redovisas behovet av ledning, styrning, samarbete och stöd. Sista
kapitlet omfattar risker med att planen inte följs upp samt hur viktigt det är med förebyggande
arbete. I bilaga 1. Tillsynsprogram 2022 - 2024 finns behovet av framförallt tillsyn och
kontroll redovisat i siffror.
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Inledning
Vad är behovsutredning?
Behovsutredning är ett strategiskt dokument som visar hur tillsynen behöver utvecklas för att
bättre bidra till att nå nationella mål samt anpassas till förändrade förutsättningar med
avseende på lagstiftning och de verksamheter som tillsynen riktar sig mot.
Behovsutredningen för tillsyn och kontroll ska omfatta de närmsta tre åren och det baseras på
en bedömning av vilket tillsynsbehov de företag och verksamheter har som verkar i Höörs
kommun. För att kunna beräkna tillsynsbehovet utgår myndigheten ifrån lagstiftningens
bedömning av tillsynsbehovet på aktuella verksamheter tillsammans med en riskbedömning av
respektive verksamhetstyp och erfarenheter från tidigare års tillsyn.
Behovsutredningen ska vara ett underlag vid framtagande av tillsynsplanen, tillsynsprogram
och vid den årliga översynen av taxan enligt miljöbalken m.fl. områden. Det är i programmet
som prioriteringar mellan olika behov ska ske och det är där som det kommande årets tillsyn
läggas fast per tillsynsområde utifrån tillgängliga resurser.
Därutöver ska utredningen ligga till grund för det kommande årets taxeöversyn vad gäller
tillsynsområden med årliga tillsynsavgifter.
I följande bild redovisas hur dessa hänger ihop:

Tillsynsmyndighetens skyldigheter
Nämndens prioriteringar

Behovsutredning

Tillsynsplan

Taxerevision

Tillsynsprogram
per tillsynsområde

Figur 1. Genom de föreslagna förändringarna kommer enheten bättre uppnå lagens krav på
behovsutredning samtidigt som tillsynsplanen och taxeöversynen bättre hänger ihop.

Avgiftsfinansiering
Taxan är till för att uppnå en kostnadstäckningsgrad på cirka 70–75 % mellan de fyra
kategorierna: Styrd tillsyn, Behovsprioriterad tillsyn, Händelsestyrd tillsyn och
Skattefinansierat tillsyn. Tillsyn ska inte bekostas av skattefinansieringen.
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Enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten ha
tillräckligt med resurser och kompetens för att ha möjlighet att bedriva en tillsyn med hög
kvalitet, därför är det viktigt att kommunen använder sig av möjligheten till avgiftsuttaget.
Nämnden är ansvarig för att det ska finnas tillräckligt med resurser för att fullgöra
tillsynsansvaret. Taxan ska även vara en utgångspunkt för en mer effektiv och likformig tillsyn.
En behovsbaserad taxa kommer göra det möjligt för kommunen att prioritera tillsyn där
behovet är som störst och redogöra tydligare inom vilken tillsynsintervall verksamheterna
faller inom. De som har ett längre tillsynsintervall kommer att få tillsyn enligt planering och ej
betala fast årlig avgift utan endast betala för de året de får tillsyn. Detta med förutsättning att
det inte finns ett beslut om försiktighetsmått enligt lagstiftning. Övrig tillsynstid baseras på tid
som finns i taxebilagorna eller timavgift efter behov.
I tillsynsavgiften ingår förberedelsearbete, inläsning, bokning av besök, (körtid), själva
besöket, eventuella utredningar (t ex kontroll med centrala myndigheter, interna diskussioner,
kontroll mot 4 lagstiftning och prejudicerande domar), rapport- och beslutsskrivning,
debitering, diarieföring och arkivering.

Vad kräver lagstiftningen?
Miljö och hälsoskydd
I miljötillsynsförordningen förskrivs att det ska finnas en behovsutredning. Förordningen
förskriver även att myndigheter ska ha tillsynsplaner, tillsynsprogram, föra register etc.
Av 1 kap 6 § miljötillsynsförordningen följer att det hos en operativ tillsynsmyndighet ska
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt
miljöbalken. Myndigheten ska enligt § 7 Miljötillsynsförordningen också upprätta ett register
över alla tillsynsobjekt med återkommande tillsyn och enligt 10§ Miljötillsynsförordningen
(SFS 2011:13) upprätta ett tillsynsprogram där det framgår med vilket intervall verksamheter
ska ha tillsyn.
Dessa register uppdateras löpande med ny information vid tillkommande verksamheter, då
befintliga verksamheter ändras eller då lagstiftningen förändras på ett sätt som påverkar
tillsynen eller kontrollen av verksamheterna.
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) § 10 ska en statlig operativ tillsynsmyndighet i
den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndigheten har avvägt fördelningen av resurser
inom och mellan olika ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna har anpassats
efter det tillsynsbehov som finns. Det är denna fördelning som behovsutredningen ska ge
underlag till.

Livsmedel och dricksvatten
Enligt § 3e Livsmedelslagen (LIVSFS 2016:12) ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en
plan för kontrollen. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 art. 9 står det
att en riskbaserad offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och med lämplig frekvens. I
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:211) om offentlig kontroll av livsmedel framgår
det att kontrollmyndigheten årligen ska fastställa en treårig plan för myndighetens
1

Senast ändrad genom LIVSFS 2020:3.
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livsmedelskontroll och att planen ska omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar
för. Planen ska omfatta en treårsperiod och samtliga områden som myndigheten ansvara för
ska innefattas.
Serveringstillstånd och försäljningstillsyn
Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavaren ska uppfylla högt ställda
krav för att få ett serveringstillstånd samt att efterleva alkohollagen efter att tillstånd har
meddelats. Kommunen ska tillsammans med Polisen utöva tillsyn och kontrollera att
lagstiftningen efterlevs och förebygga skadeverkningar.
Revision
Länsstyrelsen gör tillsynsvägledande besök i kommunerna där bedömning görs om
kommunen uppfyller gällande lagstiftning eller ej och det är av största vikt att kommunen kan
visa att man bedriver fullgod tillsyn över de verksamheter nämnden har ansvar.
Folkhälsomyndigheten är den central som utövar tillsynen över efterlevnaden av lag som
berör serveringstillstånd och försäljningstillsyn. Om så inte sker kan det medföra att
nämnden får avvikelser och måste skapa en åtgärdsplan för att upprätthålla tillsynsansvaret.
Vid överlåtna tillståndspliktiga verksamheter kan denna tillsyn återtas. Höörs kommun har för
närvarande inget tillsynsansvar på tillståndspliktiga verksamheter.
Resurs
Utifrån behovsutredningen kan det totala behovet av personalresurser som krävs för att
fullgöra kommunens tillsynsansvar bedömas. Behovet av arbetet med kvalitetssäkring av
ärendehanteringssystem samt rutiner och riktlinjer bedöms vara prioriterat det kommande
året för att sedan under efterföljande år kunna ge effekter som mer tillgänglig och effektiv
handläggningsprocess samt ökad rättssäkerhet genom mer tillförlitligt
ärendehanteringssystem.

Vad är tillsyn?
Behovsutredningen ska fokusera på miljöenhetens tillsynsplikt enligt flera
lagstiftningsområden. Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten på eget initiativ, eller efter
anmälan, i nödvändig utsträckning kontrollerar att lagstiftning samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av lagen följs samt vidtar de åtgärder som behövs
för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska även underlätta för en enskild att
fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningsområden som Tillstånd- och tillsynsnämnden
ansvarar för. Detta genom rådgivning, information och vägledning. I vissa fall krävs ett
föreläggande eller beslut med villkor för att lagstiftningen ska efterlevas.
Utöver den lagstyrda tillsynen bedriver enheten miljöövervakning samt proaktivt strategiskt
arbete, vilket bl.a. innefattar att stödja Höörs kommuns tillväxt och exploatering vid
involvering av planarbetet miljöenheten bevakar aktiviteter inom kommunen för att
åstadkomma en bättre miljö och hälsa. Omfattning och inriktning på miljöövervakning och
proaktivt strategiskt arbete redogörs i tillsynsplanen och programmet samt i verksamhetsplaneringen.
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Mål
Tillsammans med kommunfullmäktigemålen är miljökvalitetsmålen vägledande för vårt
tillsynsarbete. Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål, som även är preciserade som 16
regionala miljökvalitetsmål. Målen är följande:

Kommunfullmäktigemålen har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och är indelade i fyra
målområden:
1. Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs
samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och
lösningsfokuserat sätt.

2. God livsmiljö och bra boende för alla.
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3. Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god
lärmiljö.

4.

Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö.

Mål inom miljöskydd
Genom att knyta varje tillsynsbransch till påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen
skapas förutsättningar för att bedöma hur tillsyn över en bransch kan bidra till att motverka
branschens negativa påverkan på miljön och människors hälsa och därmed främja olika
miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen används som en konkretisering av de globala
hållbarhetsmålen. Tillsynen har tidigare i stor utsträckning varit inriktad på utsläpp från
industrier och andra anläggningar. Men många miljöproblem handlar om resurshushållning
eller diffusa utsläpp t.ex. under olika produkters livscykel från råvaruhantering till produktion,
användning, återvinning och slutligt omhändertagande. Olika typer av tjänster som t.ex.
handel och turism kan också orsaka miljöproblem. Det är här ett systemskifte kan spåras.
Det är miljömålen som avgör vilka verksamheter och åtgärder som myndigheten ska bedriva
tillsyn över. I längden bör detta synsätt leda till en förändrad tillsyn, där andra områden än
idag kan komma att prioriteras. Samtidigt ska dock alla de händelsestyrda ”måste-uppgifter”
som har ålagts tillsynsmyndigheten utföras, t.ex. handlägga anmälningsärenden, göra
åtalsanmälningar, besluta om miljösanktionsavgifter, m.m.
Mål inom hälsoskydd
Miljöfaktorer påverkar förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa. Boende,
transporter, produktion och konsumtion av varor ger upphov till faktorer som på olika sätt kan
påverka hälsan. Till exempel kan luftföroreningar och buller ha direkt skadliga effekter och
leda till sjukdom och förtida dödsfall, men även påverka vårt mentala välbefinnande genom att
de kan störa hälsofrämjande upplevelser. Farliga ämnen kan påverka fosters och barns
utveckling samt ge upphov till en rad olika sjukdomar, även senare i livet. En livsmiljö som
orsakar ohälsa innebär stora kostnader för samhället, både inom hälso- och sjukvården och
som förlorad arbetskraft. Omvänt kan en god livsmiljö skapa förutsättningar för en god och
jämlik hälsa, samt bidra till samhällsvinster och sociala värden.
Mål inom livsmedel och dricksvatten
Livsmedel påverkar miljön på många olika sätt. Från primärproduktion till konsument sker
utsläpp av växthusgaser och användning av kemikalier, och det uppkommer matsvinn och
annat avfall. Fysisk påverkan på mark och landskapsstruktur är också en viktig
miljöparameter. Det påverkar klimatet, jordens resurstillgångar, den biologiska mångfalden
och förekomsten av miljögifter i naturen. I förlängningen påverkar det även vår hälsa.
Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra
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matvanor. Livsmedelsverket kan bidra till minskad miljöpåverkan genom information, råd,
regler, vägledning och kontroll. Detta då konsumenters och livsmedelsföretags agerande har
stor betydelse för miljöpåverkan.
Livsmedelssektorn berörs mer eller mindre av alla miljökvalitetsmål. Fem tidigare rapporter
har utrett Livsmedelsverkets ansvar i miljömålssystemet och vilka miljömål som har den
tydligaste kopplingen till livsmedelskedjans miljöpåverkan. Nio av de sexton målen identifieras
som särskilt relevanta. Dessa är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning,
God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans
samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Miljöenheten kommer ta hänsyn till Livsmedelsverkets mål och strategi.

Mål inom serveringstillsyn och försäljningstillsyn
Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa.
Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att
arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och
levnadsvanor som går att påverka. Olika typer av insatser behövs på alla nivåer i samhället,
och en stor del av det praktiska ANDTS-förebyggande arbetet utförs av kommuner, regioner
och det civila samhället.

Omvärldsbevakning
Regeringen
Miljötillsynen ska bli mer enhetlig. De nya bestämmelserna innebär att Naturvårdsverket ska
ta fram en nationell tillsynsstrategi i samverkan med övriga centrala tillsynsvägledande
myndigheter. Strategin ska innehålla nationella mål och gälla under tre år. Den första
strategin ska finnas på plats för åren 2022–2024. Alla tillsynsmyndigheter ska redovisa hur de
tagit hänsyn till strategin i sina årliga tillsynsplaner. Strategin ska göra det enklare att uppnå
syftet med miljötillsynen som är att säkerställa att en hållbar utveckling främjas.
Regeringen beslutade också att Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och
vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och länsstyrelsen i bred samverkan ska genomföra en rad åtgärder för att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt
miljöbalken. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en plan för en ökad digitalisering som
kan leda fram till nya arbetssätt och till digitala lösningar för såväl tillsynsvägledning som för
tillsyn och rapportering.
Regeringen lämnade i propositionen Förbättrad tillsyn på miljöområdet bland annat förslag
om precisering av tillsynsbegreppet och en möjlighet att ingripa mot en kommun som inte
sköter sitt tillsynsuppdrag. Prop. 2019/20:173 träde i kraft 1 juli 2020.

Nationella strategin för miljöbalkstillsyn 2022–2024
Strategi för miljöbalkstillsynen för åren 2022–2024 har tagits fram i samverkan av åtta
centrala myndigheter samt representanter för kommuner och länsstyrelser. Totalt har 22
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fokusområden tagits fram med effektmål som ska uppnås. Under 2022 förväntas det komma
preciserade underlag på vilka tillsynsaktiviteter som ska ske under åren.
Höörs kommun kommer samverka och planera sin tillsyn tillsammans med
samarbetskommunerna. Vi kommer gemensamt vidta åtgärder/tillsynsaktiviteter i kommande
planer för att kunna synkas i form av erfarenhetsutbyte och kompetens samt resurs.

Tillsyn med miljömål
Många kommuner och länsstyrelser har integrerat miljömålen i sin tillsynsplanering, i vissa fall
med hjälp av Naturvårdsverkets TIM-modell (TIM = Tillsyn med miljömål) som är ett verktyg
för att prioritera vilka miljömål som är viktigast att arbeta med. Behovsutredningen kommer
bland annat nyttja detta och planera tillsyn med strävan att uppnå miljömålen.
Länsprogrammet för regional miljöövervakning 2021–2026
Miljöövervakning är återkommande och systematiskt upplagda undersökningar med syfte att
följa tillståndet i miljön, ofta under lång tid. Miljöövervakning är viktig för att bedöma hur det
står till i miljön, för att följa upp hur vi lyckas med att förbättra statusen och för att upptäcka
nya hot i miljön. Den regionala miljöövervakningen spänner över ett brett område och är
indelad i tio programområden, vilket täcker in uppföljning av miljötillståndet i Skånes vatten,
landmiljö och luft samt uppföljning av miljögifter och hälsorelaterade miljöfaktorer.
Länsstyrelsen Skåne har även valt att dela upp miljöövervakningen efter vilket miljömål de
följer upp. Våra sexton miljömål, beslutade av riksdagen, är riktmärken för Sveriges
miljöpolitik. Med miljömålen strävar vi efter att lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över
dem till kommande generationer.

Miljöhälsorapporten 2021
Miljöhälsorapport 2021 presenterar resultat från barnens miljöhälsoenkät 2019 (BMHE 19).
BMHE 19 visar ett tvärsnitt av exponeringen för olika miljöfaktorer och den självrapporterade
hälsan hos barn i befolkningen vid ett visst tillfälle. Det är den tredje miljöhälsoenkäten som
följer upp barns hälsa. Flera av frågorna i BMHE 19 fanns även med i de tidigare enkäterna
2003 och 2011, så i många fall har jämförelser mellan undersökningstillfällena kunnat göras.
Rapporten ger information om barns miljörelaterade hälsa i Sverige i dag, hur den har
utvecklats över tid och hur den ser ut bland barn i olika grupper i befolkningen. Rapporten
presenterar också resultaten från BMHE 19 i förhållande till den samlade kunskap som finns
idag om barns exponering och besvär av de miljöfaktorer som ingår i undersökningen.
Barnhälsorapporten 2021
Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag, och innebär att barns rättigheter ska beaktas vid
avvägningar och bedömningar i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Agenda
2030 och dess 17 globala mål är en förutsättning för hållbar utveckling ur sociala,
ekonomiska och miljömässiga aspekter. I Sverige är det övergripande generationsmålet och
de 16 miljökvalitetsmålen den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030, men adresserar
även folkhälsoperspektivet. Folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa förutsättningar
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen inom en generation. Den regionala
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne har som visionsmål att stärka mångfalden av goda
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livsmiljöer samt att Skåne ska ha en god miljö och hållbar resursanvändning, och slår fast att
exponering för luftföroreningar, marknära ozon och buller påverkar hälsan negativt med höga
kostnader för samhället inklusive sjukvården. Barnmiljöhälsorapport 2021 är ett underlag för
hela detta arbete.
Vattenstatus i sjöar och åar
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) övervakar tillståndet i grundvatten, sjöar, vattendrag,
kust och öppet hav. De mäter vattnets kemiska tillstånd, bottenlevande djur, alger, förekomst
av främmande arter och annan biologi. Dessutom övervakar de påverkan på exempelvis
Östersjön genom mätprogram för att se vad som tillförs via floderna. Fiskbestånden övervakas
i inlandsvatten, kust och öppet hav.
De utför även systematiska kartläggningar av den fysiska miljön, såsom kartering av
livsmiljöer (habitat) i hav och sjöar och kartläggning av fysisk påverkan i kustmiljön.
I åtgärdsprogrammet för år 2016–2021 gällande Södra Östersjöns vattendistrikt respektive
Västerhavets vattendistrikt finns 8 åtgärder som ligger på kommunerna. I tillsynen handlar
det om att prioritera tillsynen på verksamheter som påverkar vattendistriktens yt- och
grundvattenförekomster och därmed bidrar till att en god vattenstatus inte uppnås eller
riskerar att försämras.
Vattenbrist
Långa perioder utan nederbörd ger låga vattennivåer i sjöar och låga flöden i vattendrag. Med
förändringarna av klimatet så väntas perioder med vattenbrist och torka bli vanligare.
Stora delar av Sverige har under 2016, 2017 och 2018 upplevt långa perioder med mycket
mindre nederbörd än normalt. Vattenbrist påverkar både dricksvattenförsörjning och
förutsättningar för jord- och skogsbruk, industri och turism. Den påverkar också
förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Situationer med låg nederbörd och torka är inte unika, det har förekommit betydande torrår
flera gånger under 1900-talet. Men med ökad befolkning och flera samhällssektorer som
förutsätter normala vattenförhållanden så får torka och vattenbrist större
samhällskonsekvenser i dag.
Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU2 och SMHI3. Enligt
myndigheternas underlag har de informerat att det kan bli stor vattenbrist i framtiden. Ökad
resurshushållning med vatten ökad kunskap och incitament till att lagra och förbruka större
andel regnvatten är åtgärder som kan vidtas.
Energitillsyn
Energieffektivisering genom energitillsyn enligt miljöbalken har också tillkommit som en ny
komponent vid tillsyn inom miljöskydd och ställer krav på kompetensutveckling och
framtagande av tydligt kommunikationsmaterial från myndigheten. Tanken är att kombinera
detta med ordinarie tillsyn. FN:s Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen påverkar

Sveriges geologiska undersökning, Tjänsten risk för vattenbrist, www.sgu.se (2020-12-10)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, upplyser om att använda tjänsten risk för vattenbrist, läs mer om vattenbrist på
www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/torka/vattenbrist (2021-11-10)
2
3
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även Höörs kommun som myndighet. Kommunen som helhet arbetar med att effektivisera sitt
miljö- och klimatarbete med stöd av Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen.
Operativa mål för livsmedelskontroll
Målhierarkin skiljer sig åt för de olika områdena i lagstiftningen. De övergripande målen för
livsmedelskedjan är nedbrutna i operativa mål. Det finns även operativa mål som utgår från
effektmålen. De operativa målen bidrar till att nå de gemensamma målen.
De operativa målen tar i första hand sikte på den kontroll som rör livsmedel:


som är baslivsmedel



som konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre



som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem.

De operativa målen och ger en inriktning och prioritering av riskbaserade kontrollinsatser
inom ramen för den årliga kontrolltiden. För att säkerställa att alla
livsmedelskontrollmyndigheter bidrar till målen finns en uttalad skyldighet för myndigheterna
att ta hänsyn till målen i den nationella kontrollplanen och ta in dem planering och uppföljning
av sin kontrollverksamhet. Se 3 e § i LIVSFS 2005:21.
ANDTS – förebyggande arbete
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet
mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt
från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaksbruk. Målen med ANDT-arbetet
Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet
"Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

Bedömningsmetoder för måluppfyllelse
För att tillsynen i större utsträckning ska kunna bidra till att nå de globala, nationella och
lokala miljömålen har arbetet med behovsutredningen i stor utsträckning fokuserat på vad
som skulle behöva utvecklas för att göra detta möjligt.
Betydande miljö- och hälsopåverkan ska ses synonymt med riktningsförändring. Betydande
positiv miljö- och hälsopåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i
positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Betydande negativ miljö- och hälsopåverkan
innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i negativ riktning gentemot
nollalternativet.
Miljöenheten kommer strategiskt planera sitt arbete med måluppfyllelserna inom respektive
område.
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Behovsutredningens utformning
Utifrån lagstiftningens regelverk och kommunens egna behov är behovsutredningen ett
strategiskt dokument som redovisar behovet av tillsyn liksom de förändrade behov som följer
av:


Förändringar i lagstiftningen



Erfarenheter från verksamheten



Kompetensen inom enheten



Förändringar av tillsynsområden (branscher), tekniskt och kvantitativt



Nämndens prioriteringar och mål



Bättre fokus på de globala, nationella och lokala målen

Behovsutredningens upplägg utgår ifrån SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) skrift om
tillsynsbehov för miljöskyddstillsyn, hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll och omfattar
fyra centrala begrepp:
1. Omvärldsbevakning
2. Totalt behov
3. Resursavgränsning
4. Tillsynsfrekvens
Miljöenheten har valt att även implementera detta inom de övriga tillsynsområden nämnden
ansvarar för, d.v.s. serveringstillstånd och försäljningstillstånd.
Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier:
1. Styrd tillsyn (röd)
2. Behovsprioriterad tillsyn (blå)
3. Händelsestyrd tillsyn (orange)
4. Skattefinansierad tillsyn (grön)

Nedan finns sambandet mellan behovsutredningen och tillsynsplanen schematiskt
beskriven, se figur 1.
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Omvärldsbevakning

1. Behovsutredning
Behovsprioriterad
tillsyn

Styrd tillsyn

Händelsestyrd
tillsyn

Skattefinansierad
tillsyn

2. Prioritering
Högt tillsynsbehov

Lågt tillsynsbehov

Normalt tillsynsbehov

Sporadiskt
tillsyns-behov

Tillsynsmyndigheternas resurser

3. TillsynsPlan

Skattefinansierad tillsyn

Behovsprioriterad tilsyn

Händelsestyrd tillsyn

Styrd tillsyn
3-års period

Figur 1. Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljöskyddstillsyn,
hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd och försäljningstillsyn.

18

Olika kategorier av tillsyn
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett förslag på hur tillsynsbehovet kan
kategoriseras. Uppdelning görs i kategorierna styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn,
händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. De nationella målen och Agenda 2030 är
vägledande i behovsbedömningen och efterföljande prioritering.
Styrd tillsyn
I denna kategori omfattas verksamheter med störst krav och störst behov av tillsyn. Hit hör
tillsyn av stora verksamheter och andra verksamheter som kräver tillsynsbesök varje år. Det
rör sig om tillståndspliktiga verksamheter, anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter, det vill säga A-, B-, C- och H-verksamheter4
samt industriutsläppsverksamheter (IUV)5.
I denna finns även U-klassade verksamheter där man tidigare bedömt att verksamheter är av
sådan art att de kräver årlig tillsyn. Inom den styrda tillsynen redovisas även livsmedelsobjekt,
försäljningstillsynen samt serveringstillsyn.
I denna kategori styrs tillsynen genom lagstiftningen och tillsynsbehovet ska täckas i
tillsynsplanen med årlig tillsyn. Denna tillsyn är ett grunduppdrag där kommunen som
tillsynsmyndighet har mindre utrymme att påverka och verksamheterna som omfattas ingår
därmed i det som kallas basbehovet. Staten visar genom lagkrav att behovet är stort och
nämnden tar ut fasta, årliga avgifter för tillsynen.
Behovsprioriterad tillsyn
Behovsbaserad tillsyn är en sådan tillsyn vars behov till viss del kan anges i lagstiftning, men
där behoven ändå kan variera mellan kommuner. Behoven inom denna kategori ska delas in
utifrån om tillsynsbehovet bedöms vara högt, normalt, lågt eller sporadiskt. Eftersom behoven
kan variera mellan olika kommuner ska bedömningen motiveras av nämnden.
Högt tillsynsbehov är stora U- och UH-verksamheter6 och andra verksamheter som behöver
tillsyn årligen för att nå önskad effekt. Nämnden tar i vissa fall ut fasta avgifter för
verksamheter med högt tillsynsbehov.
Normalt tillsynsbehov har de flesta verksamheter som faller under den behovsprioriterade
tillsynen. De kanske inte besöks varje år, men enligt ett intervall på mellan vartannat eller
tredje år. Nämnden kan ta ut fasta avgifter även för dessa verksamheter.
Lågt tillsynsbehov har mindre verksamheter som inte kräver lika mycket tillsyn per objekt. Det
kan röra sig om tillsyn som sker i nationella eller andra stora projekt, eller verksamheter som
kräver regelbunden tillsyn, men kanske inte så ofta som varje år. De faller inom ett
tillsynsintervall var femte år. För denna tillsyn brukar timavgifter tas ut.

A- och B-verksamheter kräver tillstånd från miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen. Cverksamheter är anmälningspliktiga miljöskyddsverksamheter och H-verksamheter är anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter.
5
Verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet (Industrial Emissions Directive, IED).
6
U-verksamheter är miljöskyddsverksamheter som inte är anmälningspliktiga. UH-verksamheter är
hälsoskyddsverksamheter som inte är anmälningspliktiga.
4
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Slutligen finns inom den behovsprioriterade tillsynen verksamheter med sporadiskt
tillsynsbehov. Det kan vara tillsyn som sker endast om det kommer in ett klagomål, eller där
tillsyn sker väldigt sällan och utan regelbundenhet. Det kan också handla om tillsynsområden
där nämnden saknar kunskap om hur behovet ser ut eller att vägledande underlag saknas i
nuläget. Även denna tillsyn finansieras genom timavgifter.
Staten anger behovet genom lagstiftning och vägledning. Ansvarig tillsynsmyndighet, nämnd,
planerar och prioriterar tillsyn utifrån det lokala tillsynsbehovet. Tillsynsbehovet ska planeras
över tre år och tillsynen sker i form av återkommande tillsyn.
Ansvarig nämnd bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn ska utövas, nämnden ska också ange
vilka delar som inte ska prioriteras. Den tillsynen som inte prioriteras sker istället genom
sporadisk tillsyn, det vill säga vid behov eller vid klagomål.
Händelsestyrd tillsyn
Händelsestyrd tillsyn är sådan som föranleds av att det exempelvis inkommer ansökningar
eller anmälningar. Beroende på kommunens tillväxt och exploatering kan den händelsestyrda
tillsynen ta mycket tid. Det är oförutsägbar tillsyn som beror på inkommande ärenden och
belastningen kan variera och vissa ärenden måste prioriteras utifrån resurs och kompetens.
Behovet bedöms framförallt utifrån tidigare erfarenheter.
Skattefinansierad tillsyn
Skattefinansierat tillsyn är obligatorisk tillsyn som inte kan avgiftsfinansieras. Det kan röra sig
om arbete med ogrundade klagomål, åtalsanmälningar, remisser med mera. Vissa saker kan
avgiftsfinansieras genom annan lagstiftning, därför måste nämnden göra en bedömning av
vad som faktiskt ska falla under skattefinansierad tillsyn.7

Prioritering av att inventera
Samtliga områden behöver inventering och omklassning enligt den nya taxan och ny
lagstiftning som påverkar tillsynsplaneringen. Miljöenheten har inför denna behovsutredning
noterat behovet att inventera vilka verksamheter som drivs inom kommunen. Inventeringen
ska ge oss en översyn på vilka verksamheter faller inom anmälningsplikt samt inom den ickeanmälningsplikt men där behov för tillsyn finns. Det finns även ett behov att identifiera vilka
verksamheter som påverkar Höörs yt-, grundvatten, utsläpp till recipient (bäckar, vattendrag,
vattentäkt). Ringsjön är en reservkälla för dricksvatten och därför finns behov att skapa
tillsynsstrategi på hur verksamheter ska vidta förebyggande åtgärder för att förhindra negativ
miljöpåverkan eller olägenhet för människors hälsa.
Att kunna prioritera tillsynsinsatserna är nödvändigt, oavsett om anledningen är att behovet
av tillsyn är större än vad som kan tillgodoses med de resurser som finns att tillgå eller om de
lokala behoven inte överensstämmer med de regionala och nationella tillsynsprojekten.
Att ha tydliga prioriteringar spelar en allt större roll då kraven och förväntan på tillgänglighet
och korta handläggningstider ökar. Det har en betydande inverkan på det dagliga arbetet och
är avgörande för medarbetarnas arbetsmiljö.

Fri tolkning utifrån Sveriges kommuner och landsting, Kommunala behovsutredningar – en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och
livsmedelskontroll, Advant Produktionsbyrå, 2018, s. 13–15 och s. 23.
7
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Prioritering inom verksamheten
Den händelsestyrda tillsynen är ofta svår att beräkna och kan bli större än förväntat. Det kan
innebära att viss planerad tillsyn inom området behovsprioriterad tillsyn inte hinns med.
Därmed måste en prioritering göras inom den behovsprioriterade tillsynen över vad som
absolut måste utföras och vilken tillsyn som kan prioriteras ner om så behövs. Vid
prioriteringen har en matris använts där branscherna delats in i kategorierna högt
tillsynsbehov, normalt tillsynsbehov, lågt tillsynsbehov eller sporadiskt tillsynsbehov. Följande
branscher eller områden som planeras få tillsyn markeras vilket år eller tidsperiod. Inför varje
år kommer tillsynsprogrammet revideras för att se över om planeringen kan fortsätta eller om
vissa justeringar krävs, exempelvis flytta fram en planerad tillsyn från år 2022 till 2023. Se
Tillsynsprogram 2022 – 2024 i bilaga 1 för mer detaljerade uppgifter.

Miljöenhetens bemanningsbehov
Resursbehovet har beräknats utifrån teoretisk och faktisk årsarbetstid. I teorin innebär en
heltidstjänst i Sverige i snitt 2 080 arbetstimmar per år. Vissa av dessa timmar utgörs av
semester, sjukdomsfrånvaro och annan frånvaro och räknas därför inte med som tillgänglig
tid. För de tjänster som inte är inspektörer har en schablon på 1 500 timmar använts för en
årsarbetare, där frånvarotimmar inte räknas med. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har
tagit fram en särskild schablon för inspektörer, där den tid som finns tillgänglig för att utföra
tillsyn och kontroll beräknas till 1 100 timmar per årsarbetare.
Detta innebär att 400 timmar går åt skattefinansierad tillsyn och planering. Övriga 1100
timmar ska gå åt tillsyn per medarbetare, detta innefattar de övriga tre kategorier som nämns
i sektionen om tillsynsbehov.
Tabellerna nedan presenterar bemanningsprognos under de kommande tre åren, antalet
timmar per handläggare och område samt total tid för tillsynsbaserad tid och övrig.
Tabell 1. Bemanningsprognos under treårsperiod
Enhet

Befattning

Antal årsarbetare
2021-*

2022**

2023**

2024

Miljöenheten

Administratör

0.8

0.8

0.8

0.8

Miljöinspektör

3,7

Tillståndshandläggare

0.5

0.5

0.5

0.5

Livsmedelsinspektör

1

1,5

1

1

Verksamhetsstöd

Samordnare

1

1

1

1

Chefer

Enhetschef***

1

1

1

1

Antal årsarbetare totalt

8

8,5

8

8

Varav inspektörer (årsarbetare)

6

6

6

6

6600

6600

6600

6600

Total tillsynstid per år

3,7

3,7

3,7
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Tabell.2 Resursfördelning redovisat i tid inom respektive område.
Avdrag
Tillsynstimmar
Anställnings Arbetstimmar Sem, sjuk, per
Övrig tid
procent
per år
frånvaro handläggare
(skattefins)

Samordn
Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedel ALT
Admin ing
(Timmar)
(Timmar) (Timmar) (timmar) (Timmar) (Timmar)

Inspektör

100

2080

1500

1100

400

220

Inspektör

100

2080

1500

1100

400

Inspektör

100

2080

1500

1100

400

1100

Inspektör

0

0

Inspektör

90

1872

1350

990

360

990

Anställd
Gäller år 2021

1100

Samordnare/inspektör

100

2080

1500

1100

400

440

Inspektör

95

1976

1425

1045

380

522,5

Administratör/handläggare
1 00

2080

1500

1100

400

220

Inspektör

2080

1500

1100

400

1100

8635

3140

4592,5

100

Summa

16328

880

660
522,5
880

Tabell.3 Bemanningsresurs samt tillsynstimmar per område
Fasta
Admin
Miljöskydd
Hälsoskydd
ALT

0,8 heltidstjänst motsvarar 880
tillsynstimmar
4,3 heltidstjänster motsvarar 4592,5
tillsynstimmar
0,8 heltidstjänst motsvarar 880
tillsynstimmar
0,5 heltidstjänster motsvarar 522,5
tillsynstimmar
1 heltidstjänst motsvarar 1100
tillsynstimmar

Livsmedel
Samordning (stöd
till övriga
0,6 heltidstjänst motsvarar 660
områden)
samordningstimmar

Rörliga

Behovstyrd tillsyn

487

13029

213

410

100

100

400
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Miljöskydd
Tillstånds- och tillsynsnämnden har tillsynsansvar för all miljöfarlig verksamhet i kommunen.
Tillståndspliktiga verksamheter (B), är verksamheter där länsstyrelsen tidigare överlåtit
tillsynen till den kommunala tillsynsmyndigheten. Dessa B- och IUV verksamheter har
återkallats från Länsstyrelsen under år 2020 vilket innebär att vi har mer utrymme att
prioritera andra tillsynsområden.
Anmälningspliktiga verksamheter ska ha tillsyn varje år eller enligt bestämt intervall, dock ska
tillsynsskulden inräknas för de året verksamheten ska ha tillsyn. Det kan förekomma
anmälningspliktiga verksamheter men som vanligtvis besöks mellan vart tredje och vart femte
år. Tätare besök sker vid behov och i samband med eventuella klagomål. Behovet justeras där
det finns en sådan risk för påverkan på hälsa eller miljö att det behövs regelbunden tillsyn.
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Inom miljöskyddsområdet finns drygt 140 verksamheter som betalar årliga tillsynsavgifter
och som i och med detta ska ha regelbunden tillsyn. Tillstånds- och tillsynsnämnden
tillsynsansvar omfattar dessutom ytterligare verksamheter som kan påverka miljön, men som
sällan har regelbunden tillsyn. Dessa betalar tillsynsavgifter utifrån faktisk, nedlagd tillsynstid
för verksamheten. Tillsynen sker då oftast i projektform.
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet riktar sig framförallt mot verksamheter och består i huvudsak
av två delar – kontroll av hur lagen efterlevs respektive information och rådgivning. Kontrollen
omfattar de flesta av de nationella miljökvalitetsmålen och vid tillsynsbesöken tas alltid frågor
om kemikalier och avfall samt utsläpp till luft, mark och vatten upp. Återvinning och
energieffektivisering är också viktiga delar i tillsynen

Styrd tillsyn
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (C- och U-verksamheter)
Inom Höörs kommun finns cirka 140 verksamheter som klassas som antingen C-, eller Uverksamheter. Tillsynen av dessa verksamheter finansieras till stor del av verksamheterna
själva. De verksamheter inom denna grupp som har fasta avgifter är de som lagstiftaren har
bedömt som mest prioriterade för tillsyn på grund av dess negativa miljöpåverkan eller dess
risk för negativ miljöpåverkan samt storlek. U-verksamheter kan bedömas utföra en negativ
påverkan baserat på dess behov och kan ha en fast årlig avgift Vissa verksamheter är
klassade som A-, eller B- verksamhet men ska omprövas. Tillstånds- och tillsynsnämnden
följer upp att lagstiftningen följs och bistår med rådgivning och information.
Köldmedier
I kommunen finns ungefär 54 kylanläggningar. Varje år ska respektive operatör skicka in en
rapport på utförda kontroller av sin anläggning. När rapporterna granskas, kontrollerar
handläggarna bland annat om det har förekommit läckage av köldmedier. Vissa köldmedier
påverkar ozonskiktet negativt och flertalet är starka växthusgaser. Arbetet med att granska
rapporterna tar mycket tid i anspråk, men är mycket viktigt för att uppnå miljömålet om
skyddande ozonskikt. Förändringar i lagstiftningen har medfört att tiden som läggs inom
området har ökat jämfört med tidigare år. Naturvårdsverket, som är central tillsynsmyndighet,
har på sin hemsida information till operatören vad en årsrapport ska innehålla och när den
ska skickas in till myndigheten. Detta är sätt att minska tillsynstiden om rapporteringen inte
kräver ytterligare kompletteringar. Inom ramen för tillsynen ska även tillsyn på plats ske på
anläggningar med störst läckage.

Behovsprioriterad tillsyn
Denna kategori utgör behovsprioriterad tillsyn som omfattar verksamheter som kan vara
anmälningspliktiga men har en tillsynsintervall på vartannat, 3:e eller 5:e år. I
behovsprioriterade tillsyn ingår även verksamheter som inte är anmälningsplikt inom
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så kallade U- och UH).
Tillsyn miljöfarliga verksamheter (U-verksamheter)
Tillsyn bedrivs regelbundet på miljöfarliga verksamheter som uppnår en viss storlek och som
inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Verksamheterna betalar en tillsynsavgift efter
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tillsynen. Vid tillsyn granskas avfallshantering, kemikalielagring, utsläpp till vatten och luft,
egenkontroll med mera. Bland dessa tillsynsobjekt återfinns mindre lantbruk, mindre
fordonsverkstäder och mellanlagring av jordmassor under en längre period. Tillsyn sker
vanligen vart tredje till vart femte år men kan ha ett föreläggande om försiktighetsmått som
granskas varje år. Timavgift tas ut för den handläggningen.

Tillsyn på båtplatser/strandkant
Miljöenheten har bedömt att det finns ett behov att kontrollera hur ordningsregler och andra
aktiviteter sköts kring kommunens sjöar och vattendrag. Projektet initierades på grund av att
ingen kontroll har utförts tidigare. Tillsynen riktar sig mot föreningar, privatpersoner eller
kommunens gatu-parkenhet för att kontrollera hur hänsynsreglerna och försiktighetsmått ska
vidtas för att säkerställa att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön
Kartläggning utförs av aktiviteter kring de delar av Ringsjön som finns inom Höörs kommuns
geografiska område. Kartläggningen skapar underlag för att undersöka aktivitetens betydelse
ur miljö- och hälsosynpunkt. Aktiviteten som styrs av kartläggningen innebär att bedriva
tillsyn likvärdigt med den bedömning som sker vid större fritidsbåtshamnar vid Sveriges
kuster.

24

Tillsyn i vattenskyddsområden
Tillgången till rent dricksvatten är
ett av människans viktigaste och
mest grundläggande behov. Därför
är tillsynen av verksamheter inom
våra vattenskyddsområden viktig.
Tillsynen omfattar dels kontroller
av hur huvudmannen för
vattentäkten lever upp till sina krav
inom vattenskyddsområdet, dels
tillsyn på de verksamheter som
finns inom området och som kan
ha en påverkan på vattenskyddet.
Kommunen har ett stort behov att
arbeta kring skyddsåtgärder för
vattenskyddsområden inom Höörs
kommun. I samband med
införandet av tillsynsstrategin
kommer behovet av tillsyn att öka.

Miljöenheten kommer arbeta fram
ett underlag som kartlägger vilka
verksamheter som finns inom eller
intill vattenskyddsområden.
Kartläggningen kommer redogöra
om verksamheter befinner sig inom
primär eller sekundär skyddszon
inom vattenskyddsområde.
Verksamheter som är utanför
vattenskyddsområdet kan även ha
en påverkan via
avrinningsområden, vilket innebär
att avrinningsområden även tas
med i riskbedömningen. De som
utgör en risk för miljön och
människors hälsa kommer få krav
på att vidta särskilda försiktighetsmått.
Figur 2. Visar vattenskyddsområden inom
Höörs kommun

Tillsyn naturreservat och skyddade områden
Tillstånds- och tillsynsnämnden har tillsyn på ett naturreservat som finns i kommunen,
Tegeldammarna- Lergravarna. Resterande 16 naturreservat har Länsstyrelsen
tillsynsansvaret. Tillsynen omfattar bland annat uppföljning av hur skötselplanerna följs av
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huvudmannen för reservatet. Tillsynen sker enligt en fastslagen planering där tillsynsbehovet
bedöms utifrån storlek på reservatet och besöksfrekvens. Tillsynsstrategin över de
naturreservat som kommunen ej har tillsynsansvar kommer ha samma strategi som för
vattenskyddsområden.

Figur 3. Visar naturreservat, dess storlek samt när de bildades.
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En kartläggning över vilka verksamheter som är intill eller inom naturreservat och skyddade
områden kommer ge oss en inblick i vilka verksamheter som kan ha en negativ påverkan på
miljön. De verksamheter som utgör en risk för miljön och människors hälsa kommer ha krav på
att vidta särskilda försiktighetsmått och Länsstyrelsen kommer därmed att upplysas.
Tillsyn övriga miljöfarliga verksamheter
Tillstånds- och tillsynsnämnden kommer i samband med inventeringen och uppsökande tillsyn
upptäcka verksamheter som är anmälningspliktiga eller ingå i en tillsynsintervall. Syftet med
denna typ av strategi är att fånga upp verksamheter som kräver tillsyn. Miljöenheten vill öka
förståelsen och viljan att följa miljölagstiftningen samt minska dessa verksamheters
miljöpåverkan. En följdeffekt är också att det bidrar till att skapa en rättvisare konkurrens för
dem som följer lagstiftningen.
Den ökade exploateringen inom Höör leder till att jordmassor av olika föroreningshalter
uppkommer. Dessa behöver tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Under de senaste åren har en
ökad efterfrågan när det gäller nya platser för uppläggning av jordmassor skett vilket leder till
ett ökat arbete. Under 2020 och 2021 har fall där jordmassor hanterats på ett felaktigt sett
konstaterats. Det medför att tillstånds- och tillsynsnämnden anser att tillsynen inom området
behöver öka under de kommande åren. Tillsynen finansieras av timavgifter.

Tillsyn miljökvalitetsnormer för vatten
Med anledning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer för vatten och
kommunens VA-plan behöver tillstånds- och tillsynsnämnden i större omfattning bedriva
egeninitierad tillsyn som utgår från ett avrinningsområdesperspektiv. För att få ett
helhetsgrepp om frågan bör arbetet ske genom samarbete mellan de olika tillsynsområden
inom miljöenheten.
I november 2020 beslutade Kommunfullmäktige att anta en ny VA-plan för kommunen. VAplanen är ett övergripande dokument för strategisk och långsiktig vatten- och
avloppsplanering omfattande både dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Planen består av följande tre delar:





VA-strategi: Strategier, mål och åtgärdsplan för leveranssäkerhet, va-planering,
kommunikation, hushållning med energi, vattentillgång, VA-anläggningens status och
driftstabilitet.
VA-utbyggnadsplan: Åtgärdsplan för VA-utbyggnad.
Tillsyn av små avlopp: Riktlinjer för små (enskilda) avlopp.

Preliminär tidplan för närmast kommande VA-utbyggnader:




Holma, 2021–2022
Jularp, 2021–2023
Sjunnerup, 2022–2024
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Tillsyn på avloppsanläggningar
Höörs kommun har cirka 2800 enskilda avlopp i kommunen, d.v.s. upp till 25 pe
(personekvivalenter). Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för varje ytoch grundvattenförekomst inom vattendistriktet och att god ekologisk status ska uppnås i
samtliga vattenförekomster.
I Höörs kommun finns ett stort antal ytvatten som i dagsläget inte uppnår god ekologisk
status, vilket till stor del beror på övergödning. Små avloppsanläggningar med godkänd
rening är en viktig del för att förbättra kvaliteten i vattenförekomsterna. Tillsynsintervallet för
små avlopp är tio år.
Tillsynsbehovet och takten anses fortfarande behöva vara hög de kommande åren för att det
finns stort antal anläggningar kvar vars funktion och status inte har kontrollerats av
tillstånds- och tillsynsnämnden. Utbyggnadsplanen för kommunalt vatten och avlopp har
reviderats till att fler fastigheter omfattas av utbyggnad de närmaste tio åren, dock har
omprioriteringar gjorts. Det innebär att antalet avlopp som är kvar att kontrollera uppskattas
vara oförändrad.
Med hänsyn till miljöenhetens resurser och tillgången på avloppshandläggare i kommunen är
en tillsynstakt på 60 små avlopp årligen rimlig under de närmaste tre åren. Miljöenheten har
ett högt tillsynsbehov på små avlopp, särskilt de som bedöms vara ej tillfredställande och
måste förbjudas för att de inte uppfyller reningskraven. Erfarenhetsmässigt kommer cirka
hälften av dessa, 30 stycken, att ha en så pass bristfällig rening av utgående vatten att
tillstånds- och tillsynsnämnden fattar beslut om ett förbud av anläggningen. Med en
tillsynstakt på 60–70 avlopp per år kommer samtliga avlopp i kommunen ta flera år. Det
behöver tillsättas resurser för att kunna handlägga små avlopp och öka en tillsyntakt med
cirka 150 stycken per år. Denna typ av tillsyn är avgiftsbaserat enligt timavgift.
Övriga avloppsanläggningar, mellan 26 – 200 pe, har ett tillsynsbehov med kortare intervall.
Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram behöver kommunen ställa krav på hög skyddsnivå
för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
Fosforfällor och påfyllning av fällningskemikalier
För de avloppsanläggningar som har fosforavskiljning är fosforfällor och påfyllning av
fällningskemikalier en kritisk del i reningsfunktionen för att nå en tillräcklig fosforreduktion.
Att säkerställa att en tillräckligt hög del fosfor reduceras från små avlopp är en del i arbetet
med att uppnå god ekologisk status i våra sjöar och vattendrag. Tillsynen av fosforfällorna är
därför en viktig del i tillstånds- och tillsynsnämndens arbete.
Det är fastighetsägaren som är verksamhetsutövare och skyldig att se till att fosforfällan
fungerar och att filtermaterialet byts ut vid behov. På samma sätt är det verksamhetsutövaren
som är skyldig att se till att rätt fällningskemikalier tillsätts i rätt mängd och på rätt sätt.
Undersökningar i andra delar av landet visar på att brister i fosforavskiljningen är vanligt
förekommande och att flertalet av fastighetsägarna inte byter filtermaterialet i den omfattning
som krävs. Detta föranleder en ökad tillsyn av de avloppsanläggningar som har en fosforfälla
eller har krav på tillsättning av fällningskemikalier. Det är oklart hur många som har
fosforfällning eller en fosforfälla.
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Lantbruksverksamheter
Tillsynen på lantbruk är inriktad på lagring av gödsel och hantering av växtskyddsmedel,
kontroll av besprutningsjournaler samt övrig hantering av kemikalier och avfall. Även lagring
och användning av gödselmedel m.m. kontrolleras vid tillsynen. Hästgårdarnas tillsyn syftar
främst till att gårdarna ska ha en godkänd hantering av stallgödsel. Miljöenheten har
identifierat cirka 400 lantbruksverksamheter inklusive hästgårdar inom Höörs kommun. Under
2021 kommer en inventering ske som blir ett underlag på vilka verksamheter som fortfarande
är aktiva samt vilka aktiviteter som sker inom verksamheten. Tillsynsarbetet kommer ske
under hela perioden 2021–2024.
Animaliska biprodukter
Tillstånds- och tillsynsnämnden har tillsynsansvar för delar av bestämmelserna kring
animaliska biprodukter. Tillsynen omfattas av olika delar såsom avfallshantering, nedgrävning
och förvaring. En stor del av arbetet med detta sker inom ramen för lantbrukstillsynen genom
kontroll av hur avfallshanteringen sker på gårdarna. Det finns dock ett visst behov av tillsyn
inom området för andra typer av verksamheter (restauranger, butiker med styckning).
Tillsynen lämpar sig bäst i projektform och då tillsammans med livsmedelsinspektören.

Växtskydd och växtskyddsmedel
Tillstånds- och tillsynsnämnden har en skyldighet att kontrollera växtskydd och
växtskyddsmedel för att uppfylla kraven i Unionslagstiftningen om växtskyddsmedel.
Lagstiftninen reglerar godkännande, utsläppande på marknaden, användning och kontroll av
växtskyddsmedel och av verksamma ämnen, skyddsämnen, synergister, tillsatsämnen och
hjälpämnen som växtskyddsmedlen kan innehålla eller bestå av. Syftet med dessa
bestämmelser är att säkerställa en hög nivå av skydd för miljön, människors och djurs hälsa.
Det sker genom utvärdering av de risker som växtskyddsmedel medför, samtidigt som man
förbättrar unionsmarknadens funktion genom att harmonisera bestämmelserna för deras
utsläppande på marknaden och även förbättrar jordbruksproduktionen. Den nya
kontrollförordningen EU 2017/625 omfattar även tillsyn på lantbruksverksamheter och
verksamheter som hanterar, säljer och förvarar växtskydd och växtskyddsmedel.
Kemikalietillsyn
Tillsynen av kemikalier sker dels inom den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter,
dels som projekt utöver detta. Arbetet är en viktig del i att kunna uppnå miljömålet om en
giftfri miljö. Inom området ingår även tillsyn av hantering av bekämpningsmedel. I tillståndsoch tillsynsnämndens tillsynsansvar ingår att kontrollera att kemikalier som säljs till
konsument märks upp på ett korrekt sätt och att förpackningar är barnsäkra. I och med att
kemikalier säljs i många typer av butiker berör tillsynsområdet många objekt. Tillsyn sker
lämpligast genom riktade tillsynskampanjer och genom information.
Cisterner
Arbetet med tillsyn av cisterner behöver utvecklas och inventeras samt uppdatera register för
cisterner (brandfarlig vara). Inom primära skyddszoner i vattenskyddsområden behövs oftast
tillstånd för hantering av brandfarlig vara och dessa behöver vi inventera och följa upp.
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Tillsynen av cisterner är viktig för att minska riskerna för påverkan på miljön och människors
hälsa t.ex. kan omfattande skyfall leda till att mark eroderas och att cisterner som ligger
nedgrävda går sönder vilket resulterar i att olja eller diesel läcker ut. Det kan ta mycket tid
och resurser att hitta källan till föroreningen och konsekvenserna för miljön av utsläpp kan bli
stora. Risk finns också för att dricksvatten förorenas.
Tillsyn befintliga förorenade områden
Inom Höörs kommun finns 25 identifierade förorenade områden. Det finns ett behov att utreda
MIFO 1 och 2 samt följa upp nerlagda deponier med riskklasserna 1, 2 och 3. Målet är att
samtliga ska ses över under perioden 2022-2024, dock är det oklart om vi har resurser för
utförandet samt uppskattning av tid. Detta är viktigt för att minska föroreningshalterna i
miljön och för att kunna uppnå miljömålet om en giftfri miljö. Ibland är det inte fastställt vem
som har orsakat föroreningen och då måste en ansvarsutredning göras för att säkerställa vem
som är ansvarig. En ansvarsutredning kan ta mellan 2 till 500 timmar per ärende. Det är
tillstånds- och tillsynsnämndens ansvar att genomföra dessa utredningar samt att rikta krav
mot de ansvariga. Om det inte går att hitta någon ansvarig finns det möjlighet att söka bidrag
för sanering.
Energitillsyn
Tillsynen bedrivs framförallt genom att krav ställs på att företagen ska göra
energikartläggningar och visa på hur energibesparingar kan ske. Om anläggningen använder
fossila bränslen som energi ska miljöenheten förespråka eller kräva att bästa tillgängliga
teknik ska tillämpas för att minska på energianvändningen. Arbetet bedrivs både inom ramen
för ordinarie tillsyn och i form av informationskampanjer riktade till andra typer av
verksamheter med hög energiförbrukning.

Projektinriktad tillsyn
Varje år initierar de centrala myndigheterna tillsynsprojekt som kommunerna kan delta i.
Dessa projekt är viktiga att delta i dels för att kommunen får draghjälp i projekten från
centrala myndigheter, dels för att kommunen får fördjupad kunskap inom ett specifikt område.
Inom ramen för projekttillsynen bedrivs också tillsyn som initieras utifrån uppkomna
tillsynsbehov.
Övriga områden och tillsynsområden kan läsas av i tillsynsprogrammet Tillsynsprogram 2022 2024, se bilaga 1.

Händelsestyrd tillsyn
Renhållning och återvinning
Tillstånds- och tillsynsnämnden ansvarar också för handläggningen av ansökningar om
undantag från renhållningsordningen, utredningar av klagomål om nedskräpning i naturen,
uppläggning/mellanlagring av avfall med mera. Inom området ingår även att säkerställa att
rivningsavfall, eller annat avfall såsom till exempel schaktmassor som används för
anläggningsändamål, inte innebär risker för människors hälsa eller miljön.
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Ärenden berörande förorenade områden
Inom Höörs kommun sker utbyggnader i ett högt tempo. Den höga etableringstakten gör att
platser som är förorenade i mycket högre omfattning än tidigare tas i anspråk för byggnation.
Detta ställer höga krav på tillstånds- och tillsynsnämnden avseende både kompetens och
snabbhet för att kunna handlägga de ärenden rörande sanering som uppkommer. Detta är ett
högt prioriterat behov eftersom handläggningen annars kan riskera att fördröja och i värsta
fall förhindra nya etableringar i kommunen. Det höga trycket kring ärenden rörande
förorenade områden det senaste året har resulterat i att det egeninitierade tillsynsarbetet har
prioriterats ner. Nämnden ser behov av att utöka tillsynen inom området. Det finns även behov
av att öka handläggningstakten för både egeninitierad tillsyn och handläggning av
inkommande ärenden inom området. Inom de kommande åren förväntas flera
nybyggnadsprojekt att påbörjas inom områden som har höga föroreningshalter. Därför anses
resursbehovet fortfarande vara högt.
Tillsyn sanering av förorenade områden
Det förekommer en del krav på sanering av förorenade områden i samband med
exploateringar i kommunen. Detta är anmälningspliktigt till tillstånds- och tillsynsnämnden.
För att säkerställa att saneringen går korrekt till finns ett behov av att göra tillsyn på plats och
bevaka att sanering sker på rätt sätt.

Strandskydd
Tillstånds- och tillsynsnämnden övervakar och handlägger strandskyddsdispenser i Höörs
kommun med undantag av statligt skyddade områden (reservat med mera). Tillsyn sker via ett
klagomål eller ansökan från företag och privatpersoner.
Införandet av den nya strandskyddslagstiftningen förväntas träda i kraft i januari 2022. I
dagsläget pågår en utredning som ser över den befintliga strandskyddslagstiftningen. På
regeringens webbplats går att läsa följande:
” Utredningen ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som innebär att
strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att
tillgången till sjöar och stränder, befolkningstätheten och exploateringstrycket varierar i
landet. – Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och
näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden
med lågt exploateringstryck.”
Det är i dagsläget inte klart på vilket sätt de kommande förändringarna påverkar
tillsynsmyndighetens behov. Men miljöenheten kommer se över detta vid nästa revidering.
Anmälan eller ansökan om värmepumpar
Tillstånds- och tillsynsnämnden kräver att tillstånd för installering av värmepumpar som har
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Vid beslut om tillstånd förenas
beslutet med försiktighetsmått. Inga anmälningar krävs för luftvärmepumpar. Inom
vattenskyddsområden krävs en ansökan för att få installera värmepump. I dessa fall beslutar
tillstånds- och tillsynsnämnden om tillstånd.
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Anmälan om vindkraftsanläggning
Tillstånds- och tillsynsnämnden tar emot anmälningar enligt miljöbalken för
anmälningspliktiga vindkraftverk på land och är samtidigt tillsynsmyndighet enligt miljöbalken
för dessa. Utredning ifall nämnden är också tillsynsmyndighet för tillståndspliktiga
vindkraftverk inom kommunen kommer att fortsätta.
Ärenden rörande anmälan, ansökan och dispenser
Tillstånds- och tillsynsnämnden hanterar många olika typer av anmälningar enligt miljöbalken
samt anmälningar, ansökningar och dispenser enligt olika typer av föreskrifter. Dels kan det
gälla anmälningar av nya miljöfarliga verksamheter, dels kan det vara anmälningar och
tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden eller naturreservat. Anmälan om spridning
av bekämpningsmedel och slam är anmälningar/ansökningar som kräver högre krav på
försiktighetsmått för att kunna uppnå en god vattenstatus inom kommungränsen och
påverkan på Ringsjön. Nämnden är skyldig att hantera ärendena och det är en viktig del i
tillsynsarbetet, eftersom den är genom hanteringen som villkor sätts för på vilket sätt
miljöfarliga verksamheter får bedrivas.
Klagomålsärenden
Antalet klagomål inom miljöenhetens område har varierat under flera år men ökat de senaste
åren. Klagomålen rör bland annat avfallsbränder, nedskräpning, buller, luktstörningar och
olyckor. Tidsåtgången är svår att beräkna eftersom vissa klagomålsärenden är mycket
långdragna och tar stora resurser i anspråk. Detta kan ta tid ifrån den styrda och
behovsstyrda tillsynen.
Anmälan om dagvattenanläggning
För att anlägga en anläggning för rening av dagvatten krävs en anmälan till tillstånds- och
tillsynsnämnden. Tillstånds- och tillsynsnämndens uppdrag är att bedöma anläggningens
reningsfunktion och dess lokalisering. I dagsläget anmäls få anläggningar, men i samband
med att utökade krav på dagvattenhantering ställs i detaljplaner kommer fler anläggningar att
bli anmälningspliktiga.

Skattefinansierad tillsyn
Remisshantering
Hanteringen av remisser är omfattande och tar stora resurser i anspråk. Enheten arbetar med
remisser rörande bygglov och rivningslov för att underlätta beslutsfattande inom Plan, projekt
och byggsenheten, samtidigt som miljöenheten har en viktig roll i samband med att
miljöfarliga verksamheter ansöker om tillstånd från Länsstyrelsen för sin verksamhet.
Miljöenheten yttrar sig även på samråd, detaljplaner och översiktsplaner för ett förebyggande
arbete. Tillstånds- och tillsynsnämndens kunskaper om lokala förutsättningar är viktiga att ta
hänsyn till när en verksamhet ska etableras. Nämnden besvarar även remisser från
Länsstyrelsen rörande vattenverksamhet. Resursbehovet för att hantera remisser har ökat
jämfört med tidigare år.
Inventeringsarbete
Miljöenheten har tillsyn på många olika typer av verksamheter som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktiga. Detta innebär att verksamheterna kan starta utan att meddela tillstånds-
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och tillsynsnämnden. Detta medför att regelbunden inventering av tillsynsobjekt måste ske för
att nämndens tillsynsregister ska vara uppdaterade. Arbetet bedrivs genom inhämtade
uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) men det finns många hobbyverksamheter som
inte är registrerade hos skatteverket. Det finns ett stort behov att se över identifierade
verksamheter inom Höörs kommun.
Registrering i avfallsregistret
Kravet på registrering av farligt avfall i det nya avfallsregistret från 1 november 2020, genom
Naturvårdsverkets e-tjänst, var nytt och krångligt för många verksamhetsutövare.
Naturvårdsverket uppmanade därför till att vi i tillsynen endast skulle informera under 2021,
och alltså inte göra någon egentlig tillsyn, kräva åtgärder eller sanktioner. Men från 1 januari
2022 är utebliven rapportering förenad med en miljösanktionsavgift på 5000 kronor.
Miljöenheten kommer tillsammans med samarbetskommuner ha samsyn i hur vi dömer ut
miljösanktionsavgifter vid överträdelse. Det finns ett behov att avsätta extra tid i
tillsynsplanen för administrationen av miljösanktionsavgifter.
Administrativa ärenden
Inom administrativa ärenden finns handläggning av miljösanktionsavgifter, åtalsanmälningar
och klassificeringar av verksamheter. Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter
(2012:259) är tillstånds- och tillsynsnämnden skyldig att fatta beslut om
miljösanktionsavgifter om en överträdelse har skett. Beslut om miljösanktionsavgifter varierar
men har ökat under det senaste året. Eftersom avgiften tillfaller staten är detta en
arbetsuppgift som finansieras via skattemedel.
En uppskattning hittills bedömde miljöenheten att cirka 10 stycken tillfällen om året skulle
kunna vara straffbara. Detta förväntas öka med dem nya lagstiftningar som börjar gälla 2022.
Tillstånds- och tillsynsnämnden har en skyldighet att anmäla misstanke om brott till
Åklagarkammaren.
Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken eller som ska
betala en fast årsavgift för sin tillsyn ska klassificeras och beslut ska fattas om tillsynsavgifter.
Tillstånds- och tillsynsnämnden ska med regelbunden tillsyn se över tillsynsbehovet och
besluta om en ny klassificering.

Hälsoskydd
Hälsoskyddstillsynen är en tillsyn för bättre hälsa. Begreppet ”olägenhet för människors
hälsa” är grunden i hälsoskyddstillsynen, där tillstånds- och tillsynsnämndens roll är att
förhindra olägenhet för miljön och för människors hälsa.
Hälsoskydd består av kontroll av bland annat undervisningslokaler, bassängbad och
hygienlokaler. Vid denna typ av tillsyn är verksamhetsutövarna företagare eller den offentliga
sektorn. Därutöver hanteras olika typer av klagomålsärenden. All tillsyn innebär kontroll av
hur lagen efterlevs respektive information och rådgivning.

33

Under perioden 2022–2024 har miljöenheten fokus på tillsyn av lokaler för undervisning och
anmälningspliktiga hygienlokaler. För att öka effektiviteten i arbetet samt för att hjälpa
invånare och verksamheter att följa lagstiftningen är också service, rådgivning och samverkan
viktiga delar i enhetens arbete.

Styrd tillsyn
Skolor och förskolor
Inom Höörs kommun finns 17 förskolor, 11 grundskolor och en gymnasieskola. Inspektioner
utförs vartannat år. Under kommande tillsyn kommer fokus utgå ifrån inomhus- och
utomhusmiljön, buller, kemikalier i produkter samt ventilation och städningsrutiner. Ovan
nämnda moment kommer att täckas in i den befintliga tillsynstiden för varje skola. Antalet
skolor och förskolor anser öka i takt med att kommunen växer, varför den totala tillsynstiden
för skolor och förskolor ökar med ett par anläggningar per år.
Hygienlokaler med stickande eller skärande verksamhet
Inom Höörs kommun finns omkring 20 verksamheter som utför stickande eller skärande
behandlingar. Periodiseringstiden är två år för tillsyn av alla typer av hygienlokaler med
stickande eller skärande verksamhet. Behovet av tillsyn beräknas öka något de kommande
åren i takt med att nya verksamheter tillkommer. Från och med 1 juli 2021 är det förbjudet att
utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av
användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande
eller stickande verktyg. Även befintliga verksamheter hade skyldighet att skicka in en ny
anmälan. Detta leder till att fler verksamheter behöver tillsyn efter den nya lagstiftningen.
Verksamheter kommer inklassas som motsvarar den tillsynstid som inspektören ska utföra.
Övriga tillsyn är enligt timavgift.
Bassängbad
Till bassängbad räknas bland annat bassängbad och plaskdammar som är upplåtna åt
allmänheten eller som annars används av många människor. Inom Höörs kommun finns totalt
9 bassängbad och spa. Periodiseringstiden för tillsyn av bassängbad är mellan ett och två år.
Behovet av tillsyn av bassängbad beräknas vara oförändrat de kommande åren.
Solarier
Inom Höörs kommun finns ett solarium i dagsläget. Periodiseringstiden för tillsyn av solarier
är tre år. Behovet av tillsyn beräknas vara oförändrat de kommande åren.

Behovsprioriterad tillsyn
Strandbad
Miljöenheten har tillsynsansvar för 10 badplatser i kommunen, 6 av dem är kommunala
badplatser dock är ingen av dessa klassificerad som EU-bad. Vattenkvaliteten vid
badplatserna påverkas av många faktorer som exempelvis väder, strömmar och de potentiella
källor till föroreningar som finns i området. Vanliga orsaker till försämrad badvattenkvalitet är
olika smittor och föroreningar från djur och människor samt algblomning.
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Kommunens strandbad har ett stort antal besökare varje år. Brister i skötsel kan leda till
personskador vid bad och vistelse vid badet. Brister i badvattenkvalitet kan leda till smitta och
spridning av sjukdomar som påverkar många personer. Tillstånds- och tillsynsnämnden har
för närvarade en tillsynsintervall av strandbad var tredje år. Strandbadens
verksamhetsutövare betalar ingen fast årsavgift för tillsynen utan debiteras per timme.
Rutiner för vattenprovtagning sker varje säsong och skickas in till miljöenheten för kännedom,
vid avvikelser utför miljöenheten tillsyn på anläggningen. Verksamheterna ska ha goda rutiner
som finns och följs samt att allmänheten löpande informeras om rådande badvattenkvalitet.
Ej anmälningspliktiga hygienlokaler
Detta omfattar hygienverksamheter som inte innebär någon risk för blodsmitta eller annan
smitta. Till dessa verksamheter hör till exempel barberare utan kniv, frisörer, massage och
skönhetssalonger. Verksamheter som har brister i sina rutiner för hygien och materialval kan
skapa stor skada för den enskilde individen. Med tanke på smittorisken anser tillstånds- och
tillsynsnämnden att tillsyn av dessa verksamheter framöver ska utföras med samma intervall
som anmälningspliktiga hygienverksamheter, alltså en intervall på var tredje eller femte år.
Tillsyn av ej stickande eller skärande verksamheter fokuserar på hygien och
egenkontrollprogram.
Lokaler för vård
De som bor på vårdboenden tillhör en riskgrupp, samtidigt som de verksamhetsutövare som
driver vårdboenden ofta har god kunskap om en god boendemiljö. Behovet av tillsyn bedöms
till ett intervall på fem år.
Lokaler för vård är till exempel vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och träffpunkter.
Totalt sett finns det drygt 21 sådana verksamheter i Höörs kommun. Dessa verksamheter med
lokaler för gemensamt nyttjande samt lokaler för övernattning, ligger i kommunens
tillsynsansvar.
Hotell, campinganläggningar och motsvarande
Tillstånds- och tillsynsnämnden har ett tillsynsansvar för verksamheter för tillfälligt boende till
exempel hotell och campingar. Då boendet på dessa verksamheter är tillfälligt anser
tillstånds- och tillsynsnämnden att ett tillsynsintervall mellan tre till fem år är tillräckligt
beroende på dess storlek. Utöver detta utför miljöenheten tillsyn om det inkommer klagomål
på verksamheterna.
Flerbostadshus och bostadsrätter samt radontillsyn
Tillstånds- och tillsynsnämnden tillsyn behövs för att sprida kunskapen om hur betryggande
en bostad ska vara enligt miljöbalkens definitioner och för att tydliggöra vilket ansvar
fastighetsägaren har. Invånarna spenderar en stor del av sin tid i sin bostad, varför brister i
inomhusmiljön kan orsaka svåra besvär såsom sömnsvårigheter, stressymptom, allergier eller
andningsrelaterade besvär. En god inomhusmiljö leder till friskare medborgare.
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Tillstånds- och tillsynsnämnden har utfört tillsyn i samband med inkommande klagomål från
hyresgäster. I syfte att bedriva tillsynen där den gör mest nytta, har tillstånds- och
tillsynsnämnden tidigare inventerat bostadsföreningar och större hyresvärdar för att
förbereda inför kommande projekt. Miljöenheten kommer utreda behov av en egeninitierad
fastighetsägartillsyn. Kommande utredning kommer redogöra uppskattad tillsynstid efter att
behovet har utretts. De områden som är viktiga i tillsynen är bland annat kontroll av
egenkontrollprogram hos fastighetsägarna samt kontroll av fukt, mögel, ventilation och
avfallshantering samt radon. Miljöenheten bedömer att denna typ av tillsyn kan ses över år
2024 på grund av annan tillsyn som måste prioriteras.

Idrottslokaler, gym och träningslokaler
Tillsynsbehovet för idrottslokaler, gym och träningslokaler bedöms vara lågt. Då klagomål har
inkommit som berör dessa verksamheter. Brister i städning och hygien leder troligtvis till att
besökarna väljer andra träningslokaler, varför detta verksamhetsområde till viss del är
självreglerande. En viss regelbunden tillsyn av verksamheterna bör ändå ske för att undvika
att besökarna utsätts för skador eller smittspridning.
I dagsläget uppskattas det finnas omkring 22 verksamheter i denna kategori. Tillstånds- och
tillsynsnämnden anser att en periodiseringstid på fem år för tillsyn med timavgift är lämplig
för dessa verksamheter.
Kosmetiska och hygieniska produkter
Tillsynen omfattar kontroll av innehåll i kosmetiska och hygieniska produkter. Detta är viktigt
för att säkerställa att produkternas innehåll är tillåtet i Sverige och att det inte kan vara
skadligt. Särskilt viktigt är detta för produkter som riktar sig till barn. Tillsynen sker
framförallt i samband med tillsynsprojekt för att den ska vara effektiv. Handläggning av
ärenden är enligt timtaxa.
Övriga områden och tillsynsområden kan läsas av i tillsynsprogrammet Tillsynsprogram 2022 2024, se bilaga 1.

Händelsestyrd tillsyn
Klagomålsärenden
Inkommande klagomålsärenden berör framförallt problem med inomhusmiljön i den egna
bostaden, buller, lukt och nedskräpning. Miljöenheten har en god rutin för
klagomålshanteringen, men flera klagomålsärenden är ändå mycket långdragna och kräver
därmed mycket handläggningstid. Det behövs resurser och kompetens inom miljöenheten för
att samtliga handläggare ska kunna hantera grundläggande handläggning av ett
klagomålsärende.
Anmälan enligt § 38
Anmälningsplikten i 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innebär att
en verksamhet ska anmälas till tillstånds- och tillsynsnämnden innan den påbörjas. De
verksamheter som omfattas av 38 § är yrkesmässig hygienisk verksamhet som innebär risk för
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blodsmitta eller annan smitta på grund av användning av stickande eller skärande verktyg,
bassängbad och vissa utbildningsverksamheter.
Anmälan enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
De lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Höörs kommun omfattar tomgångskörning, skydd av
vattentäkt, värmepump och eldning. Tillstånds- och tillsynsnämnden hanterar årligen
anmälningar enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Skattefinansierad tillsyn
Radon i enbostadshus
Tillstånds- och tillsynsnämnden har ett ansvar för tillsyn av radon i enbostadshus. De som bor
i enbostadshusen är i de flesta fall också fastighetsägare. Det är fastighetsägarens eget
ansvar att mäta och åtgärda radon. En viss tillsyn behöver dock göras regelbundet. Ett
tillsynsintervall på 15 år anses tillräckligt.
Tillstånds- och tillsynsnämnden framtida tillsyn för radon i enbostadshus kommer att vara i
form av information till hushållen via utvalda kanaler.
Remisser
Remisser till tillstånds- och tillsynsnämnden inkommer huvudsakligen från kommunala
sektorer och nämnder. Tillstånds- och tillsynsnämnden svar på remisser sker i form av
delegationsyttranden. Miljöenheten handlägger ungefär hälften av alla remisser som
inkommer till enheten. Remisserna utgörs främst av ansökningar om bygglov samt ett mindre
antal remisser från Polismyndigheten gällande bland annat tillfälliga evenemang.
Mätning av bakgrundsstrålning
Olyckan i Tjernobyl 1986 orsakade radioaktivt nedfall över delar av Sverige. För att kartlägga
förhöjd radioaktivitet i landet utfördes då mätningar. Det fanns dock svårigheter att veta om
radioaktiviteten var förhöjd, då det inte fanns några ursprungliga värden att relatera till. Av
den anledningen utförs idag bakgrundsmätningar av radioaktivitet på utvalda platser i hela
landet. Detta ger fakta om bakgrundsvärden samt en tidig indikation om värdena förhöjs.
I Höörs kommun finns tre mätpunkter för bakgrundsstrålning, där mätning sker var sjunde
månad. Totalt tar mätningarna och registreringen av mätvärden en dag i anspråk (per tillfälle)
för två inspektörer.
Smittskyddsärenden
Tillstånds- och tillsynsnämnden agerar som tillsynsmyndighet och resurs i de fall ett
smittskyddsrelaterat problem uppstår i kommunen. De vanligast förekommande fallen är
smitta av legionella. Det kan även förekomma smitta från djur, miljöenheten kan då få ett
tillsynsansvar från myndigheten som sedan måste rapporteras.
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Administrativa ärenden
Inom gruppen administrativa ärenden finns handläggning av främst klassificeringar av
verksamheter för att kunna ta betalt för tillsynen enligt taxan, men även miljösanktionsavgifter
och åtalsanmälningar.
Miljösanktionsavgifter tillfaller staten. Därav finansieras denna arbetsuppgift via skattemedel.
Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken eller som ska
betala en fast årsavgift för sin tillsyn ska klassificeras och beslut ska fattas om tillsynsavgifter.
Vid förändringar av verksamheter som tillstånds- och tillsynsnämnden har regelbunden tillsyn
över beslutar nämnden om ny klassificering. Vid revidering av taxan innebär detta att samtliga
berörda verksamheter klassas om och ett nytt klassningsbeslut upprättas. Även
åtalsanmälningar finansieras med skattemedel då dessa handlingar adresseras
Polismyndigheten och inte är kända av verksamhetsutövarna.

Livsmedel och dricksvatten
Syftet med livsmedelskontrollen är att invånarna, konsumenterna, ska ha tillgång till säkra och
redliga livsmedel som är rätt märkta. Offentlig kontroll ska vara effektiv, verkningsfull, enhetlig
och rättssäker.
Denna behovsutredning är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som
ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2019/625 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Utredningen omfattar kontrollområdet livsmedel inklusive allmänt dricksvatten. I utredningen
redogörs för hur myndigheten planerar att genomföra kontrollverksamheten under årsperioden
2022–2024. Varje år skrivs kontrollplanen och i den beskriver vi även hur vi som
kontrollmyndighet ska uppfylla gällande lagkrav som ställs på oss i kontrollkedjan.
Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar och därtill hörande ärendehandläggning
utifrån gällande livsmedelsförfattning.
Kontrollmyndighet: Tillstånd och Tillsynsnämnden i Höörs kommun
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Figur 2. System samt funktionskrav för offentlig kontroll
(Källa: Nationell kontrollplan, Livsmedelsverkets kontrollwiki)

Behovsutredningen är baserad på lagstiftningskrav och årlig riskklassad kontrolltid. Den
kvarvarande kontrolltiden som inte är levererad under verksamhetsåret följer verksamheterna
till nästkommande verksamhetsår som innestående kontrolltid.
Höörs kommun använder sig av Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning av
livsmedelsverksamheter. Kontroll sker årligen av riskklassningen som justeras vid behov.
Utifrån riskklassningen görs sedan prioriteringar inom kontrollen.
För att underlätta planeringen har kontrollplanen för livsmedel och dricksvatten tagit del av
SKR:s modell för tillsynskategorier.

Styrd tillsyn
Kontroll enligt livsmedelslagen
Livsmedelskontrollen i Höörs kommun omfattar cirka 180 livsmedelsanläggningar
motsvarande cirka 500 kontrolltimmar. Dessa anläggningar är framförallt restauranger,
tillagningskök, butiker, dricksvattenanläggningar och industriella anläggningar.
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Antalet verksamheter varierar beroende på hur omvärlden ser ut. Antalet stiger dock hela
tiden då staden växer och nya bostadsområden med tillhörande livsmedelsverksamheter
byggs. Fler verksamheter behöver inte alltid innebära att den totala kontrolltiden ökar – det
beror på vilken typ av verksamhet som startar. Det administrativa arbetet kan öka med fler
verksamheter samtidigt som den totala kontrolltiden kan minska. Beräkning av den
genomsnittliga kontrolltiden per verksamhet tydliggör detta.
Ett krav i livsmedelslagen är att samtliga livsmedelsanläggningar ha en riskklassning som
motsvarar ett visst antal kontrolltimmar. Tillstånds- och tillsynsnämnden använder
Livsmedelsverkets vägledning för kontrollmyndigheter om riskklassning av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Riskklassningen bygger på risk-,
informations- och erfarenhetsmodulerna som genererar en sammanlagd kontrolltid. Modellen
används av tillstånds- och tillsynsnämnden för kontroll och styrning av verksamheten.
Varje år registreras cirka 20 nya verksamheter som i snitt per år medför cirka 60 timmars
handläggningstid. Dessa verksamheter är delvis helt nya, men den större delen ersätter
befintliga verksamheter som av olika anledningar upphör under verksamhetsåret.

En årlig kontrollplan tas fram för respektive verksamhetsår för att säkerställa kontrollbehovet
i kommunen. Kontrolltiden för verksamheterna varierar inom spannet 1 timmar till 11 timmar
per år. Kontrollplanen baseras på att alla verksamheter ska få minst ett kontrollbesök varje år
eller vart tredje år. Verksamheter inom riskklass 8 som inte är dricksvattenanläggningar
kontrolleras vartannat år.
Det kommunala dricksvattnet faller under livsmedelslagstiftningen. Tillsynen som bedrivs
innebär att granska Mittskåne Vattens och samfällighetsföreningars egenkontroll samt att
handlägga eventuella klagomål på dricksvattenkvalitet. Det finns cirka 28 enskilda
dricksvattenanläggningar som miljöenheten har kännedom om. Under 2021 utfördes en
inventering till samtliga för att få en nulägesbild på dess storlek och egenkontroll.
Miljöenheten kommer under 2022 inventera ifall det finns fler anläggningar som bör vara
anmälda till tillstånds- och tillsynsnämnden. Dricksvattenanläggningar kontrolleras vart tredje
år.

Behovsprioriterad tillsyn
I samband med de operativa målen brukar livsmedelsgruppen utföra tillsyn i projektform. I
vissa fall kan ett projekt initieras under kort tid för att de operativa målen ska uppfyllas. Under
år 2021 hade miljöenheten ett ABP8-projekt inom större livsmedelsbutiker. Inga nya projekt är
planerade under perioden 2022–2024 dock kan miljöenheten delta i projekt om resurser och
behov finns. Detta kommer redogöras i den årliga kontrollplanen för livsmedelskontrollen.

8
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Händelsestyrd tillsyn
Misstänkt matförgiftning
Miljöenheten arbetar med ärenden kopplade till beredskap och smittskydd, till exempel
matförgiftningsutbrott. I behovsutredningen har tiden för beredskap, smittskydd och
matförgiftningar planerats till 50 timmar per år av den totala kontrollrelaterade tiden. Om
kontroll av anläggningen inte påvisar några brister kommer den utförda tiden tidsredovisas
som ordinarie kontrolltid. Om brister noteras kommer extra kontroll kräva förelägganden om
att vidta åtgärder samt uppföljande kontroll, denna tid debiteras utanför den årliga
kontrolltiden.
För extra offentlig kontroll tas en extra timbaserad avgift ut, beroende på den
handläggningstiden som tagit för att utreda fallet.
Extra offentlig kontroll
För verksamheter som har sådana brister att extra kontroller krävs för att uppnå en god
livsmedelshantering, utförs en så kallad extra offentlig kontroll. I många fall behöver
handläggaren skriva ett föreläggande om att vidta åtgärder. Uppföljning av föreläggandet
krävs för att säkerställa att åtgärder är vidtagna. Denna typ av handläggning ingår inte inom
den ordinarie kontrollen och debiteras efter ärendet är avlutat.
För extra offentlig kontroll tas en extra timbaserad avgift ut, beroende på den
handläggningstiden som tagit för att utreda fallet.

Skattefinansierad tillsyn
RAFSS
Sedan införandet av det internationella larmsystemet iRASFF9 har det tagit mer tid att utreda
fall som larmats. Det kan bero på att fler anmäler i systemet vilket gör att handläggarna måste
ut på livsmedelsanläggningen för att säkerställa att berörd produkt har återkallats. Därför
bedöms vara 10 - 20 timmar per år.
Administrativa ärenden
I posten administrativt kontrollarbete, samsyn och samverkan ligger tid avsatt för operativa
möten, samsyn mellan inspektörer inom och utanför myndigheten, samverkan med andra
myndigheter, remisshantering, planering samt tid till arbete med ärendehanteringssystem.
Sanktioner
Sanktionsavgifter drabbar de verksamheter som bedriver en livsmedelsanläggning utan att ha
anmält till miljöenheten. Den typen av handläggning av ärendet ingår under den
skattefinansierade tillsynen.
iRASFF är ett EU-gemensamt webbaserat verktyg för kommunikation av RASFF-meddelanden. RASFF
(Rapid Alert System for Food and Feed) är EU:s system för snabb varning om livsmedel som kan antas
utgöra en risk för människors hälsa (källa: Livsmedelsverket,
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/318/rasff-rapid-alert-system-for-food-and-feed, (2021-11-23)
9
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Kommande ändringar
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. I Ds
2018:41 om anpassning av svensk lagstiftning till den nya kontrollförordningen, som
remitterades tidigt 2019, fanns förslag på lagändringar i ett antal lagar. I översynen som görs
i samband med anpassningen ingår förslag på efterhandsdebitering inom
livsmedelskontrollen. Ursprungligen var detta tänkt att införas under 2021, men SKR har nu
reviderat tidsplanen till 2022. Den finns även förslag till ny riskklassningsmodell där det nya
förslaget utgår ifrån processer och inte anläggningstyp. Tidsplanen för detta enligt SKR är att
förslaget kommer ut på remiss under våren 2021 och 2023 finns det en modell för systemet
så att anläggningarna kan klassas om. Kontroll och rapporter enligt ny modell kommer att
utföras under 2024. SKR arbetar även med en ny taxa för livsmedelstillsynen som beräknas
vara klar till 2022. En av anledningarna är att det i dagsläget finns vissa moment inom
kontrollen som helt eller delvis saknar avgiftsfinansiering. Det är alltså en hel del förändringar
på gång inom livsmedelsområdet. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur mycket resurser
dessa förändringar kommer att ta i anspråk och hur mycket som kan utföras med de som finns
idag.

Serveringstillstånd
I alkoholtillsynen ingår att bedriva tillsyn över serveringslokaler där servering av
alkoholhaltiga drycker sker samt tillsyn över försäljning av folköl. Tillsyn av försäljning av
folköl ingår i den s.k. kategorin Försäljningstillsyn inom miljöenheten. Tillsynen bedrivs av
tillståndhandläggare med yttrande underlag från livsmedelsinspektör och administratör.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning vars syfte bland annat är att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Behovsutredningen grundar sig på tidigare inkomna ansökningar sedan
tillstånds- och tillsynsnämnden fick ta över tillsynen från socialnämnden år 2019. I Höörs
kommun är det totalt 14 stycken verksamheter med stadigvarande tillstånd.

Styrd tillsyn
Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn i form av information, möten och utbildningar ska ske kontinuerligt.
Information ges ute på tillsynsbesök, samtal och via informationsbrev.
Inre tillsyn
Med inre tillsyn avses den administrativa tillsynen och kontrollen över tillståndshavare till
exempel underhåll av tillståndsregister, kontakter med andra myndigheter, planering av
tillsynsverksamhet, rapportskrivning och utarbetande av beslutsunderlag. Det är viktigt att
hålla kontakt med Skatteverket, kronofogdemyndighet och så vidare för att se till att
tillståndshavare sköter sina ekonomiska förehavanden och den personliga vandeln i övrigt. En
annan del kan vara att kontrollera försäljningsställenas annonsering och marknadsföring så
att den inte uppenbart uppmuntrar till förtäring av alkoholhaltiga drycker.
Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen sker genom besök hos tillståndshavarna på plats för att se om utfärdat
tillstånd efterlevs på ett korrekt sätt. Det är beräknat med ett tillsynsbesök per år för
renodlade matserveringar och med två tillsynsbesök per år för övriga serveringar som
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nöjesrestauranger, pubar och andra dansställen. Dessa ställen, tillsammans med
tältserveringar, har större tillsynsbehov. Vid anmärkningar, tips och rapport från polisen kan
det bli aktuellt med ytterligare tillsyn. Yttre tillsyn utförs av två personer då den till viss del
utförs under kvällar och nätter.
Slutna sällskap
När det gäller alkoholservering till slutna sällskap bedömer tillstånds- och tillsynsnämnden att
tillsynsbesök inte krävs om inte särskilda skäl föreligger. Det bör förekomma en viss inre
tillsyn för att kontrollera så att tillställningen inte riskerar att bli allmän eller att föreningar
som arrangerar serveringar är seriösa.

Behovsprioriterad tillsyn
Projektinriktad tillsyn
De centrala myndigheterna kan initiera tillsynsprojekt som kommunerna kan delta i. Dessa
projekt är viktiga att delta i dels för att kommunen får draghjälp i projekten från centrala
myndigheter, dels för att kommunen får fördjupad kunskap inom ett specifikt område. Inom
ramen för projekttillsynen bedrivs också tillsyn som initieras utifrån uppkomna tillsynsbehov.

Händelsestyrd tillsyn
Befintliga anläggningar som ansöker eller anmäler ändringar inom verksamheten kan variera.
Det kan beröra ändringar av stadigvarande tillstånd i form av utökning med uteservering,
ändring av serveringsyta, utökade serveringstider eller utökade alkoholdrycker. Det kan
påverkas av särskilda evenemang som anordnas i kommunen eller efterfråga av nya menyer
på alkoholbaserade dryck.
Under det händelsestyrda kan även handläggning av ägarbyte ske samt ifall 50 % av de
ansvariga personerna inom verksamheten byts ut.
Tillfälliga tillstånd för befintliga verksamheter kan ges i samband med om serveringstiden
önskas utökas eller om serveringsytan ska vara på en annan plats än det som angivits i den
stadigvarande tillståndet. Vid sådana tillfällen kan även provsmakningstillstånd ansökas.
Handläggning för kunskapsprov sker i samband med tillståndsansökan eller en ny person som
ska utbilda annan personal inom verksamheten.
Ett ökat resursbehov kan även krävas ifall anläggningens omsättning ökar. Då kan
handläggaren se över befintligt tillstånd och begära in nya handlingar.
Restaurangrapporter ska skickas in årligen till Folkhälsomyndigheten. Ett ökat resursbehov i
form av utskick av påminnelser kan kräva extra tid från handläggaren som debiteras enligt
taxan.
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Skattefinansierat tillsyn
Administrativa ärenden
I posten administrativt kontrollarbete, samsyn och samverkan ligger tid avsatt för operativa
möten, samsyn mellan inspektörer inom och utanför myndigheten, samverkan med andra
myndigheter, remisshantering, planering samt tid till arbete med ärendehanteringssystem.
Remisser
Remisser till tillstånds- och tillsynsnämnden inkommer huvudsakligen från kommunala
sektorer och nämnder men kan komma från de statliga myndigheterna. Tillstånds- och
tillsynsnämnden svar på remisser sker i form av delegationsyttranden.

Försäljningstillsyn
Tillstånds- och tillsynsnämnden har krav att bedriva tillsyn över försäljning av tobak,
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll över de
anmälningspliktiga verksamheter som handlar med vissa receptfria läkemedel. I
försäljningstillsynen har miljöenheten valt att tillsyn av försäljning av folköl ska ingå för att
effektivisera handläggningen och planeringen. I Höörs kommun har vi 42 tillstånd som
innefattar en eller flera produktområden. Tillsynen sker främst inom detaljhandeln och apotek.
Behovsutredningen grundar sig på tidigare inkomna ansökningar sedan tillstånds- och
tillsynsnämnden fick ta över tillsynen från socialnämnden år 2019.
Från och med 1 juli 2019 ska de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd. Handläggningen är
lika omfattande som för handläggning av serveringstillstånd. Det innebär att Polisen och
Skatteverket ska yttra sig samt att en bedömning av personlig lämplighet ska göras. I vissa
ärenden ska även Tullen och Kronofogdemyndigheten få yttra sig. Detta innebär att det finns
ett större behov att utreda innan ett tillstånd kan ges.

Styrd tillsyn
Tobak
Under 2019 skedde stora förändringar inom tillsynen av tobak då en ny lag trädde i kraft. Den
innebar bland annat att det inte längre räcker att anmäla försäljning av tobak – det krävs
numera ett tillstånd. Tillståndsplikten innebär att en prövning och djupare granskning av den
som avser sälja tobak ska göras. Prövningen innebär en större kostnad för verksamheten än
tidigare anmälan.
Från 2019 behövde samtliga kvarvarande försäljningsställen som avsåg att fortsätta sälja
tobak bli prövade utifrån den nya lagstiftningen för att få ett tillstånd. Det kan ha skett en del
bortfall av anläggningar som önskade fortsatt tobakstillstånd men miljöenheten saknar den
prognosen för denna behovsutredningen.
Tobakstillsynens mål att samtliga verksamheter ska besökas årligen och tillsynsmetoderna
kommer att variera mellan kontrollköp, inspektion och inre tillsyn/revision. Från 2022
beräknas därför tillsynen uppgå till i snitt 4 timmar per år och verksamhet där kontrollköp är
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en snabbare tillsynsmetod och inre tillsyn/revision en mer omfattande tillsyn. I Höörs
kommun finns sju anläggningar som har tobaksförsäljning, resursbehovet vara totalt 28
timmar i dagsläget.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft.
Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och
påfyllningsbehållare på försäljningsstället. Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen
över flertalet bestämmelser i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Kommunerna i Sverige har tilldelats ansvaret att registrera och utföra tillsyn och kontroll att
regelverk efterlevs. I dagsläget har vi två anläggningar som säljer elektroniska cigaretter samt
en som tillverkar vätskor för elektroniska cigaretter i kommunen. Resursbehov beräknas tre
timmar per produktområde vilket motsvarar 6 timmar.
Receptfria läkemedel
Kontrollen av receptfria läkemedel bygger på registrering av verksamheter hos
Läkemedelsverket, som även tar ut en årlig kontrollavgift. Tillstånds- och tillsynsnämnden
utför kontroll enligt material från Läkemedelsverket och rapporterar eventuella avvikelser
direkt till dem. Allvarliga avvikelser ska direktrapporternas till Läkemedelsverket, medan
övriga avvikelser ska rapporteras om uppföljning inte ger önskat resultat. Läkemedelsverket
har sanktionsmöjligheter, medan kommunen enbart har kontrollansvar. Kraven är inte flexibla
och oavsett verksamhetens omfattning ska samtliga punkter i kraven uppfyllas. I Höörs
kommun finns n9 anläggningar som har försäljning av receptfria läkemedel och beräknas ha
ett behov av tillsyn 2 timmar per produktområde vilket innebär 18 timmar per år.
Läkemedelsverket sänder månadsvis en förteckning över antalet anmälda och avanmälda
verksamheter. En kontrollplan tas fram som baseras på att en tredjedel av verksamheterna
ska besökas per år.
Folköl
Försäljningsställen av folköl ingår i alkohollagen och ska kontrollers varje år. Tillsynen över
folköl samordnas viss del med tillsynen över de ovannämnda produktområdena. Det finns 10
anläggningar som har försäljning av folköl och bedöms ha ett resursbehov på 2 timmar per
produktområde vilket motsvarar 20 timmar tillsyn per år. De befintliga anläggningar som har
stadigvarande alkoholtillstånd ingår ej i denna beräkning.
Tillsynsintervall
Samtliga områden har ett tillsynsintervall varje år men kan sträckas vart tredje år. Dock ska
någon typ av tillsyn ske varje år, exempelvis att egenkontroll eller andra handlingar ska
kontrolleras, granskas och revideras. Verksamheter betalar en årlig avgift för sin
verksamhet/tillstånd och inom årliga tillsynstiden kan handläggaren utöva oanmälda
inspektioner för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs. I det inryms kontakter med andra
myndigheter, rapporteringar med mera.
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Behovsprioriterad tillsyn
Projektinriktad tillsyn
De centrala myndigheterna kan initiera tillsynsprojekt som kommunerna kan delta i. Dessa
projekt är viktiga att delta i dels för att kommunen får draghjälp i projekten från centrala
myndigheter, dels för att kommunen får fördjupad kunskap inom ett specifikt område. Inom
ramen för projekttillsynen bedrivs också tillsyn som initieras utifrån uppkomna tillsynsbehov.

Händelsestyrd tillsyn
I samband med ägarbyten sker ny anmälan eller ansökan om försäljning till tillstånds- och
tillsynsnämnden. Antalet verksamheter är relativt konstant under åren. En nedgång i antalet
försäljningsställen kan bedömas ha skett sedan tobakstillstånden infördes, dock inget som
miljöenheten har utrett inför denna behovsutredning. Antalet försäljningsställen av ecigaretter och påfyllnadsbehållare kan öka med tanke på efterfrågan men även misstänkas
minska då det blir mer vanligt att försäljning sker på internet. En ökning av försäljning av
receptfria läkemedel bedöms öka då nya handelsplatser utvecklas inom Höörs kommun.
Det är oklart hur förändringarna kommer att ske men miljöenheten ska ha den resurs av
personal tillstånds- och tillsynsnämnden agerar i enlighet med strategin genom sin tillsyn av
alkohol och tobak. Det är ett arbete som gör skillnad i vardagen för medborgarna.
Klagomål kan inkomma vilket leder till utredning om klagomålet var befogat eller obefogat.
Flera myndigheter kan involveras om klagomålet är av allvarligare art.
Övriga upplysningar från polisen, folkhälsomyndigheten och läkemedel kan bidra till ökat
behov av tillsyn. Detta tidsredovisas i systemet.

Skattefinansierad tillsyn
Administrativa ärenden
I posten administrativt kontrollarbete, samsyn och samverkan ligger tid avsatt för operativa
möten, samsyn mellan inspektörer inom och utanför myndigheten, samverkan med andra
myndigheter, remisshantering, planering samt tid till arbete med ärendehanteringssystem.
Remisser
Remisser till tillstånds- och tillsynsnämnden inkommer huvudsakligen från kommunala
sektorer och nämnder men kan komma från de statliga myndigheterna. Tillstånds- och
tillsynsnämnden svar på remisser sker i form av delegationsyttranden.
Kommande förändringar
I regeringskansliets publikation SOU 2021:2210 anges en pågående utredning för hårdare
regler för nya nikotinprodukter. En sektion är utdragen från publikationen som anger följande:

Hårdare regler för nya nikotinprodukter SOU 2021:22, publicerad 29 mars 2021 på regeringens hemsida. (hämtat
2021-11-24)
10
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”Utredningen föreslår bland annat:


att det ska införas ett förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom ecigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller
smak av annat än tobak,



en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter,



ett generellt krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av tobaksfria
nikotinprodukter,



produktkrav för tobaksfria nikotinprodukter som måste uppfyllas för att produkterna
ska få tillhandahållas,



att tillverkare, importörer och distributörer ska vara skyldiga att vidta åtgärder om de
anser, eller har skäl att anse, att en tobaksfri nikotinprodukt inte är säker, av god
kvalitet eller på annat sätt inte är förenlig med den föreslagna lagen eller anslutande
föreskrifter,



en ordning för tillsynen av reglerna om tobaksfria nikotinprodukter som i allt väsentligt
följer den ordning för tillsyn som gäller på övriga tobaksområdet.



att Folkhälsomyndigheten, kommunen, Polismyndigheten och länsstyrelsen får
möjlighet att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att reglerna om
tobaksfria nikotinprodukter ska följas,



att snussubstitut ska omfattas av livsmedelslagen vilket bland annat innebär krav på
godkännande av livsmedelsanläggningar och att Livsmedelsverket ges möjlighet att
utfärda föreskrifter.

Den nya lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 juli
2022. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före
ikraftträdandet ska få tillhandahållas på marknaden även efter ikraftträdandet.”
Detta innebär att miljöenheten måste inventera vilka anläggningar som berörs av den nya
lagstiftningen samt invänta den vägledning som ska ge stöd åt handläggaren. Resursbehov för
denna typ av tillsyn kan komma att kräva många timmar, dock är det oklart hur många timmar
som krävs i dagsläget.
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Övrigt resursbehov
Utöver den kommunala myndighetens arbete och den tillsyn och kontroll som inspektörerna
utför finns en mängd andra arbetsuppgifter som behöver utföras för att miljöenhetens
verksamhet ska fungera och utvecklas framåt. Bland annat krävs styrning, ledning,
samordning, administration och samarbete över enhetsgränserna och på en
kommunövergripande nivå.
Chefer
Miljöenheten består av en kansli- och miljöchef som ingår under Kommunledningskontoret.
Kommundirektören är närmaste chef till kansli- och miljöchefen. Behovet av chefstjänsten på
heltid fortsätter under perioden 2022–2024.
Verksamhetsstöd
Miljöenheten har ett antal medarbetare som arbetar med bland annat enhetsövergripande
administration, verksamhetsutveckling, uppföljning och olika former av stöd till enheter och
chefen. Miljöenheten har en miljösamordnare som är stöd till chefen och verksamheten. Vissa
av de behov som Verksamhetsstöd täcker är konstanta över åren, medan andra är mer
tillfälliga och ersätts med andra behov år från år. Organisationsförändringar och digitala
lösningar kan påverka behovsbilden över åren, samtidigt som någon befattningstyp kan
komma att ersättas eller kompletteras med någon annan befattningstyp. Ändå ser behovet av
miljösamordnare ut att vara konstant under den kommande treårsperioden.

Arkivhantering
Digitaliseringen gör att arkiveringen tar mindre tid i anspråk. Gallring måste dock göras
oavsett om handlingar är digitala eller på papper. Under perioden ska digital gallring
genomföras.
Beställningar och inköp
Sedan flytten till kommunhuset har enheten sett ett behov av arbetsplats och utrustning.
Beställningar och inköp kan öka då nya handläggare tillkommer och har behov av material.
Ekonomiadministration
Nya regler kring e-fakturor samt ett nytt underlag gällande intäkter och faktureringsprocesser
kan komma att öka tiden som läggs på ekonomiadministration.
Informationssäkerhetsarbete
Miljöenheten kommer att behöva lägga mellan 10–20 % av en heltidstjänst årligen på att
säkra enhetens informationshantering.
Kvalitetsarbete
Den tid som läggs på kvalitetsarbete på enheten och i samarbete med andra enheter förväntas
öka under de kommande två åren.
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E-tjänst
Under kommande år kommer blanketter genereras till e-tjänster som minskar pappersarbete
samt säkrar att handlingar inkommer kompletta. Det finns ett stort behov att delta i
utvecklingen för att rätt information finns på e-tjänsterna.
Personalfrågor
Den tid som läggs på introduktion av nya medarbetare och facklig samverkan förväntas vara i
nivå med tidigare år.
Registrering
En viktig del av det arbete som sker inom Verksamhetsstöd är registrering och hantering av
handlingar. Ungefär en årsarbetskraft går åt till detta. I dagsläget väntas ingen förändring av
detta behov.
Säkerhetsarbete
Den tid som läggs på säkerhetsarbete och krisledning under perioden 2022–2024 förväntas
att öka jämfört med 2020 gällande andra frågor utom pandemin. Miljöenheten står inför
beredskap ifall nya restriktioner kommer gällande pandemilagen. Övrigt säkerhetsarbete
anses öka 2022 då en revidering krävs.
Uppdrag
Medarbetarna genomför enhetsinterna uppdrag av olika karaktär. Vissa uppdrag löper på över
flera år medan andra är kortvariga. En viss fluktuation i tidsåtgång är att vänta. Det behövs
utrymme för oväntade uppdrag för att snabbt kunna anpassa verksamheten när omvärlden
förändras.
Övergripande verksamhetsfrågor (årsprocess)
Miljöenheten håller på att förändra sin styrprocess, vilket kommer att påverka årsprocessen
för tillstånds- och tillsynsnämnden. Oavsett hur miljöenheten väljer att planera och följa upp
verksamheten kommer det alltid att finnas ett behov av att planera och följa upp
verksamheten. En uppskattning av tid för införandet av den nya modellen är 400 timmar men
förväntas minska till 200 timmar per år när styrdokumenten är implementerade.
Samarbeten inom och utom enheten
Det sker ett gemensamt arbete inom hela kommunen och mellan enheterna och andra
myndigheter. Ett exempel är det arbete som omfattar en ny handelsplats som ska exploateras
där flera myndighetsområden berörs.

Beredskap
Tillstånds- och tillsynsnämnden har sedan många år tillbaka en beredskap som syftar till att
vara räddningstjänsten behjälplig i samband med olyckor som påverkar miljön. Till stor del
handlar det om utsläpp av diesel och andra oljor i samband med trafikolyckor inom eller nära
vattenskyddsområden. Annan beredskap som miljöenheten måste vara bered på är
smittförande objekt. Nämndens beredskap bidrar till att ställa rätt krav i samband med
olyckor, vilket leder till att risken för negativ påverkan minskar. Arbetet flyter mycket bra med
berörda aktörer.
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Detaljplaner
I samband med framtagandet av detaljplaner är miljöenhetens tjänstepersoner med i
arbetsgrupper och bidrar därigenom till att miljöhänsyn tas i ett tidigt skede. Deltagandet
innebär även att onödigt arbete undviks då flera aspekter, däribland miljöaspekter, tas i
beaktande i ett tidigt stadium istället för att lyftas först vid remissförfarandet när exempelvis
ett planförslag redan har tagits fram.
E-arkiv
Ett viktigt steg i att digitalisera enhetens verksamhet är att införa ett digitalt arkiv. Arbetet
kommer att ske tillsammans med Stadsarkivet. Lösningen har implementerats 2021 men har
en fortsatt utveckling.
EDP Vision
Stora delar av handläggarnas arbete utförs och dokumenteras i verksamhetssystemet EDP
Vision. Enheten har använd systemet sedan början av 2020 och arbetar fortfarande med att
utveckla verksamhetssystemet. Miljöenhet har stöd från en systemadministratör och
utvecklare. Inom enheten finns objektspecialister som är ett stöd till systemutvecklaren för att
framföra enhetens behov.

Risker vid bristande resurser
Konsekvenser
Kommunens befolkningsökning kräver ökade resurser för att kunna säkerställa god service,
rådgivning och korta handläggningstider. De övergripande konsekvenserna vid bristande
resurser kan bli att enheten har svårt att uppfylla detta vilket kan påverkan kundnöjdheten
negativt. Viss rådgivning och stöd kan komma att behöva bortprioriteras samt en del
tillsynsarbete, även sådant som är lagstadgat. Detta kan i förläggningen medföra minskade
intäkter på grund av utebliven tillsyn. Det kan bli svårt att uppfylla kraven på likabehandling
och rättssäkerhet vid handläggning och övrig ärendehantering. Följden kan bli att oaktsamma
verksamheter kan fortsätta missköta sig under åratal utan konsekvenser. Skötsamma
verksamhetsutövare får därigenom samma behandling som vårdslösa konkurrenter och målen
likabehandling, kundfokus och rättssäkerhet har offrats.

Förebyggande arbete
Inom tillstånds- och tillsynsnämnden läggs redan i dag ganska stora resurser på
förebyggande arbete för att undvika kommande konsekvenser. För att gå mot en positiv riktig
krävs tillräckligt med resurser för att utöver vad som är lagstadgat kunna vägleda och
informera verksamheter, medborgare och stötta övriga aktörer.
Samhällsutvecklingsfrågorna får allt större betydelse i kommunen och med dem andelen
ärenden och uppdrag som tangerar tillstånds- och tillsynsnämndens arbetsområden och
kräver internt samarbete. I plan- och bygglagen finns krav på att samordna vissa ärenden
med prövningar mot miljöbalken. Konsekvensen av att inte ha resurser för att möta den
ökningen blir en flaskhals mellan enheterna där många och stora uppdrag hänger på om
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resurser finns för att följa med i det flödet utan att tvingas prioritera ner andra ordinarie
arbetsuppgifter. Till exempel för strandskydd kan resursbristen ge en ond cirkel för
kommuninvånarna där bygglov avhängiga strandskyddsdispenser inte kan beviljas på grund
av att handläggningen behöver prioriteras ner till förmån för att stötta inkommande
byggärenden. När enheten arbetar förebyggande uppmärksammas intressenten i god tid som
genererar mer tid till att hantera frågan, såväl ekonomiskt som rent praktiskt. En mer
konsekvent tillsyn som leder till en hållbar förnyelsetakt skulle kunna medföra att mindre
negativ miljöpåverkan och olägenhet för människors hälsa uppstår.

För tillstånds- och tillsynsnämnden
Godkänd av

Framtagen av

Gunilla Dencker Skog
Kansli- och miljöchef
Miljöenheten

Natasa Curic
Miljösamordnare
Miljöenheten
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