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SAMMANFATTNING
Denna tillsynsplan är miljö- och räddningstjänstnämndens beskrivning av hur de krav som ställs
på tillsyn inom miljöbalken uppfylls av myndigheten. Detta i enlighet med
Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap 1:8§. Med finns även en tillsynsplan med avseende på
Strålskyddslagen och Förordning om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsplanen innehåller även
ett tillsynsprogram enligt miljötillsynsförordningen 1 kap 10§.
Tillsynsplanen grundas på behovsutredningen för åren 2018-2020 och på de register som finns på
myndigheten.

MÅL FÖR TILLSYNEN
ÖVERGRIPANDE MÅL
Av miljöbalkens portalparagraf framgår att miljöbalkens övergripande syfte är att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska tillämpas så att:
1.

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2.

värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3.

den biologiska mångfalden bevaras,

4.

mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5.

återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
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MILJÖKVALITETSMÅLEN
I Sverige finns det nationella miljömål som ska ses som riktmärken för att vi ska lösa våra
miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det finns ett
övergripande generationsmål och sexton miljökvalitetsmål.

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god

Hav i balans med levande kust

kvalitet

och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Strålskyddstillsynen syftar till att skydda människor, djur och miljö mot skadlig inverkan av
strålning.
Miljökontorets fokus ligger främst i miljökvalitetsmålen; Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö. Vatten är generellt i stort fokus.
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TILLSYNSVÄGLEDANDE INSATSER
De centrala verk som tillsynsvägleder vårt arbete tar återkommande fram underlag där de anger
vilka områden de avser ge utökad tillsynsvägledning inom. För 2018 är det följande som gäller:
Vägledning/projekt/utbildning:

Ansvarig myndighet:

Buller inomhus (Se över vägledning)

Folkhälsomyndigheten

Bassängbad (Se över allmänna råd och övrig vägledning)

Folkhälsomyndigheten

Vårdlokaler (Se över vägledning)

Folkhälsomyndigheten

Radon (Se över allmänna råd och övrig vägledning)

Folkhälsomyndigheten

Tillsyn av växtskyddsmedelsanvändning på golfbanor
(samverkansprojekt)

Naturvårdsverket
Jordbruksverket
Kemikalieinspektionen

Tillsyn av varor i detaljhandeln (samverkansprojekt)

Kemikalieinspektionen

Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och
varor i detaljhandeln (utbildning)

Kemikalieinspektionen

Tillsyn av kemiska produkter (fördjupnings utbildning)

Kemikalieinspektionen

Tillsyn av animaliska biprodukter (samverkansprojekt)

Jordbruksverket

Vägledning för prövning av små avlopp
(utbildningsserie)

Havs- och vattenmyndigheten i
samverkan med Länsstyrelser

Vattenskyddsområden (utbildning)

Havs- och vattenmyndigheten

Dammar/vattenkraftverk (utbildning)

Havs- och vattenmyndigheten
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MILJÖKONTORETS MÅL FÖR TILLSYNEN ÅR 2018
Utöver nämndens målsättning att skapa en trygg och säker kommun att bo och vistas i finns ett
antal politiskt beslutade styrdokument – planer som innehåller mål för bland annat miljö- och
folkhälsoarbetet inom kommunkoncernen. Dessa planer bryter på olika sätt ner de nationella
målen. Flera av de idag framtagna planerna innehåller åtgärder som ska genomföras eller drivas
av miljökontoret. Främst handlar det om åtgärder inom vattenplanen, avfallsplanen, VA-planen,
handlingsplan för förorenade områden, klimatplan, kemikalieplan, radonplan samt dagvattenplan
och riktlinjer.
Det finns två planerade processmål för miljökontorets verksamhet för 2018:
-

Genomföra planerade tillsyner/kontroller enligt gällande lagstiftning för förvaltningen
Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid

Utöver dessa mål finns det ett flertal processmål för en effektiv organisation för 2018, se lokal
verksamhetsplan.
Miljökontoret har alltid som mål att främst leverera all tillsyn som finansieras med årliga avgifter
då intäkterna innebär att vi har ett åtagande.
Miljökontoret har också som mål att förbättra bemötandet. Detta mäter vi genom NKI, nöjdkund-index.

ANSVARSFÖRDELNING INOM TILLSYNSOMRÅDET
Ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljöbalken fördelas mellan statliga myndigheter och
ansvariga kommunala nämnder enligt 2 kap miljötillsynsförordningen (2011:13). Exempel på
statliga myndigheter är länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen
och Generalläkaren.
Av 3 kap samma förordning framgår vilka som är tillsynsvägledande myndigheter. Dessa ska
aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning. De centrala statliga
tillsynsvägledande myndigheterna ska särskilt ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till
kommunerna.
Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom
kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kapitlet miljöbalken med undantag för sådan
miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd, och över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet
miljöbalken. Miljökontoret har övertagit tillsyn från länsstyrelsen vad gäller vattenverksamheter,
strandskydd, tillståndspliktiga verksamheter och förorenad mark likväl som naturvård. Detta
regleras i beslut från länsstyrelsen. Vi har uppmanats av länsstyrelsen att begära en uppdatering
av överlåtelsebesluten vilket vi har för avsikt att göra under 2018.
Enligt strålskyddslagen utövar den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddet tillsynen över efterlevnaden avseende solarieverksamhet som bedrivs i kommunen.
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Här ingår även arbetet med radon.
Miljökontoret utför tillsynen inom miljö- och räddningstjänstnämndens ansvarsområde. Hur
beslutsrätten har delegerats beskrivs i delegationsordningen.

SAMORDNING
Miljö- och räddningstjänstnämnden samarbetar och samordnar sin tillsyn med flera olika aktörer.
Samarbetet och samordningen syftar till att få en likvärdig tillsyn, samsyn och att underlätta för
verksamheterna. Samarbete finns med de andra kommunerna i länet, inom 9-stadsnätverket,
med länsstyrelsen och med de centrala verken. Inom kontoret sker samordning på interna
veckomöten och på möten efter sakfrågor.

FINANSIERING AV TILLSYNEN
Miljö- och räddningstjänstnämndens tillsyn av verksamheter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet finansieras av avgifter och skattemedel. Kommunfullmäktige fattar beslut
om taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Taxan bygger på SKL:s taxemodell men
är i delar förändrad. Denna utgörs av fasta årsavgifter och avgifter enligt fastställd timtaxa för
handläggning av ansökningar, anmälningar och tillsyn. Timavgiften är för närvarande 965 kr.

ORGANISATION OCH UTFÖRANDE AV TILLSYNEN
TILLSYN
Med tillsyn menar vi kontroll av en verksamhets efterlevnad av miljöbalken eller
strålskyddslagen. Tillsyn kan ske antingen genom ett tillsynsbesök eller via granskning av inkomna
handlingar. Konstaterade brister ska åtgärdas genom rådgivning, förelägganden, beslut om
miljösanktionsavgift eller åtalsanmälan. Tillsynen kan vara planerad eller initieras av händelser,
ex klagomål, driftstörningar mm. Även anmälningar, ansökningar och remisser handläggs. I
tillsynsrelaterad tid finns förebyggande åtgärder som ex rådgivning och information.
Miljöbalkstillsynen är organiserad på två enheter på miljökontoret, miljöskyddsenheten och
avlopp-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten.
Tillsynen inom miljöskyddsområden grundar sig på att människors hälsa och miljön inte ska
påverkas negativt. Tillsyn sker på industrier och andra miljöfarliga verksamheter inom kommunen
likväl som förorenade områden och vattenverksamheter. Syftet med tillsynen är att minska
utsläppen av föroreningar till mark, luft och vatten samt att hanteringen av kemikalier och avfall
sker på ett godtagbart sätt. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga regleras
i miljöbalken. Fokus ligger på att minska olägenheter för miljön.
Utöver den regelrätta tillsynen bedriver vi även miljöövervakning i form av provtagningar i sjöar
och vattendrag, luftövervakning via luftvårdsförbund. Därtill är vi en viktig part i arbetet med att
ta fram detaljplaner
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Tillsynen inom avloppsområdet grundar sig på att människors hälsa och miljön inte ska påverkas
negativt. Arbetet går ut på att handlägga ansökningar om tillstånd för avloppsanläggningar samt
tillsyn på små avlopp. Enligt uppdragen i vattenplanen ska samtliga bristfälliga avlopp vara
åtgärdade senast 2021. En ny VA-plan för kommunen är beslutad under 2017. VA-planen är ett
viktigt dokument då den belyser i vilka områden som kommunalt VA ska byggas ut och är därför
ett viktigt underlag för planeringen av vår tillsyn. Under 2017 har vi implementerat ett nytt
arbetssätt för inventering av de bristfälliga avloppen i kommunen.
Tillsynen inom hälsoskyddsområdet grundar sig på att människors hälsa inte ska påverkas
negativt. Hälsoskyddstillsynen är bred och omfattar ett stort antal arbetsområden som rör allt
från inomhusmiljön (ex buller, fukt, lukt, radon och mögel) till badvattenkvalitet, hygieniska
lokaler, skolor och förskolor mm.
Tillsynen enligt Lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning sker endast
händelsestyrt. Vi har ett samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningn för att lösa eventuella
klagomål och dylikt. Skulle det uppstå situationer med exempelvis fastighetsägare som ändå inte
uppfyller sina skyldigheter så träder miljökontoret in.
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TILLSYNSOBJEKT
Följande tillsynsobjekt inom nämndens ansvarsområde betalar en fast årlig avgift.
Miljöskyddsenheten :
Verksamhet
Asfaltverk

Antal
1

Avloppsreningsverk
Bageri
Behandling av avfall
Behandling avfall o farligt avfall
Bensinstation
Bensinstation med fordonstvätt

4
1
2
7
19
6

Bergtäkt
Betongfabrik
Bilskrot/skrot
Datahall med reservkraft
Deponi avfall
Flislagring

3
4
8
1
1
5

Flygplats
Fordonstvätt
Gjuteri
Grus- och bergtäkt
Grustäkt
Krossverk/sorteringsverk

2
13
5
2
2
2

Livsmedel
Mellanlagring avfall
Mellanlagring farligt avfall
Motorbana
Plastindustri
Sjukhus

1
12
12
6
7
1

Skjutbanor C-anläggning
Stålverk/valsverk/smältning av metall
Tillv. sprängämnen/fyrverkeri
Verkstadsindustri
Vindkraftverk
Virkeslagring

1
3
1
22
2
1

Värmeverk
Ytbehandling

13
15

Timmar, 2017*
17
112
10
20
140
146
73
72
38
151
Ny 2018
162,75
43
69
116
71
64,5
33,3
9
6
157
59,5
34
93
26
9
145
41
320
Nya 2018
Ny 2018
301,5
250

* ny taxa antas för 2018 och beslutas i slutet på december vartefter samtliga verksamhet får nya inklassningsbeslut. I
tabellen används därför siffrorna för 2017. Uppskattningvis årsdebiterar vi totalt ca 2 800 h under 2018.
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Förorenade områden:
Inom Eskilstuna kommun finns cirka 730 objekt registrerade i den centrala databasen för
förorenade områden. (EBH-stödet). Objekten i databasen riskklassas enligt Naturvårdsverkets
metodik MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Totalt är 279 objekt
riskklassade. Riskklassningen sträcker sig från 1 – 4 där 1 motsvarar den högsta riskklassen (störst
risker). Dessa fördelar sig sedan enligt följande:
Riskklass 1

7 st

Riskklass 2

90 st

Riskklass 3

121 st

Riskklass 4

61 st

Flertalet av dessa är kommunens tillsynsobjekt och för minst 56 objekt gäller att det åtminstone
delvis finns någon ansvarig (för 208 objekt är ansvaret inte utrett). Det finns ett nationellt mål att
åtgärda alla riskklass 1 och 2 till och med 2050. Under 2018 ökar resurserna inom området
successivt och därmed takten i det egeninitierade arbetet och då med fokus på riskklass 1 och 2.
Avlopp-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten :
Verksamhet
Anstalt
Bassängbad
Fotvård
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Piercing
Solarie
Strandbad
Tatuering

Antal

Timmar 2018
1
10
21
80
40
7
1
12
22
18

73,5
351
60

31

Utöver miljö- och hälsoskyddsobjekten tillkommer ca 22 st objekt inom små avlopp, dvs
gemensamhetsanläggningar för mer än 25 pe.
Objekten finns i ärendehanteringssystemet Castor och som objektslistor i Excel. Objektslistorna
används för planering och uppföljning av verksamheten. Inför varje nytt år går vi igenom och
uppdaterar objektlistorna, både i Excel och Castor. Under året sker revidering fortlöpande när
nya uppgifter inkommer.
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RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV KONTROLL
Miljökontorets verksamhet återfinns i kommunens övergripande verksamhetsprocess ”Bedriva
samhällsskydd och beredskap”. Under denna övergripande process finns ett antal
verksamhetsprocesser med tillhörande processmål där miljökontorets enheter ligger under
verksamhetsprocessen ”Bedriva tillsyn och kontroll”. Det finns en gemensam, övergripande
beskrivning av arbetet med att bedriva tillsyn och kontroll. Det finns även mer detaljerade
arbetsflöden och rutiner i processutvecklingsverktyget 2c8. Programmet nås via internportalen.
Vi går igenom och uppdaterar rutinerna årligen eller vid behov. I processverktyget samlar vi också
de övergripande dokumenten som gäller för verksamheten.

I dagsläget samlar utöver rutinerna, bedömningsgrunder och erfarenheter på G. Det pågår ett
arbete med att se över dokumentstrukturen.

RAPPORTERING AV RESULTAT
Varje år sker rapportering till olika centrala verk utifrån deras önskemål. För rapporteringen
används ärendehanteringssystemet Castor.
Resultat redovisas även till nämnden och vid delårsuppföljning och bokslut.
Se även kapitlet om uppföljning och utvärdering.

ÖPPENHET I TILLSYNEN
I Sverige regleras öppenheten i tillsynen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är
skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant
register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som
kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas
vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga
och hemliga handlingar. Miljökontoret använder sig av ärendehanteringssystemet Castor, samt
Lex för nämndadministration.
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Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän
handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar
kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av
myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling.

SANKTIONER - ÅTGÄRDER BRISTANDE EFTERLEVNAD AV LAGSTIFTNINGEN
En tillsynsmyndighet har rätt att meddela föreläggande och förbud som behövs för att
miljöbalken eller dess följdförfattningar ska efterlevas. Föreläggande och förbud kan förenas med
vite. Vidare har tillsynsmyndigheten rätt att besluta om verkställighet och rättelse på den
felandes bekostnad.
Tillsynsmyndigheten är skyldig att till polis- eller åklagarmyndigheten anmäla överträdelser av
bestämmelser i balken eller dess följdförfattningar om det finns misstanke om brott.
För vissa överträdelser av miljöbalken skall en miljösanktionsavgift tas ut. Vilka överträdelser och
avgiftens storlek regleras i förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgiften ska tas ut även om
överträdelsen skett utan uppsåt eller av oaktsamhet. Tillsynsmyndigheten beslutar om avgiften.
Avgiften tillfaller staten.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV TILLSYNEN
Under året sker tre verksamhetsuppföljningar, delår 1, delår 2 och bokslut. Utvärdering sker
utifrån satta mål. För uppföljning av både verksamhet och ekonomi används IT-systemet
Hypergene. Varje månad tas resultat för månaden fram. Fokus läggs på att kontroller och
inspektioner utförs enligt plan. Utvärdering av verksamheten sker fortlöpande vid uppföljning.
Inför att ny behovsutredning och tillsynsplan tas fram görs en mera omfattande utvärdering och
analys av uppnådda resultat. Under 2016 implementerade vi ett nytt uppföljningsarbete med
stöd av uppföljningstavlor för att mer översiktligt kunna följa upp och utvärdera verksamheten.
Tyvärr har arbetet med uppföljningstavlor sina brister och vi ser under 2018 över hur vi tar det
arbetet vidare.
Vi har en internkontrollplan som vi följer och kommunen gör även intern revision. Revison av
nämndens verksamhet görs bland annat av länsstyrelsen i Södermanland och livsmedelsverket.
Inom miljöbalksområdet kräver de centrala verken återkoppling kring olika tillsynsinsatser som
gjorts bland annat kopplat till olika EU direktiv. Kemikalieinspektionen följer upp tillsyn riktad
mot bekämpningsmedelsanvändning, flyktiga organiska ämnen, kemiska produkter och varor i
detaljhandeln. Jordbruksverket följer upp tillsyn av animaliska biproduktförordningen.
Naturvårdsverket vill ha återkoppling kring tillsynen i stort.
Vi gör en serviemätning genom att delta i Stockholm Business Alliance NKI-undersökning (Nöjdkund-index). Resultat från undersökningen utvärderas och vi identifierar förbättringsåtgärder.
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BEREDSKAP
Miljökontoret har en beredskapsplan för extraordinära händelser. Beredskapsplanen
uppdaterades under 2017. Vi har en telefonlista med kontakter till personer utanför kontorstid.
Telefonlistan finns hos SOS-alarm och uppdateras årligen. Vi medverkar också i kommunens
beredskapsplanering och övningar.

BEHOV AV INSATSER OCH PRIORITERING AV RESURSER 2018
Miljökontoret behovsutreder sin verksamhet i en behovsutredning, se separat bilaga. För att
klara vårt uppdrag behöver behovsutredningen prioriteras för att matcha med tillgängliga
resurser. Det som generellt prioriteras ner är de aktiviteter som kategoriseras som frivillig tillsyn.
Behoven är större än resurserna och den obligatoriska tillsynen som bland annat finansieras av
årliga avgifter är alltid prioriterad. Därefter prioriteras den händelsestyrda tillsynen – de
inkommande ärendena som kräver handläggning. Dessa är inte lika lätta att beräkna. Hit hör
ansökningarna om att få anlägga enskilda avlopp, klagomålsärenden, remisser från andra
instanser likväl som exploateringsärenden med koppling till förorenad mark för att nämna några.
Därutöver ser vi en stor nytta i att jobba med egeniniterat arbetet – de ärenden som vi startar
själva utan något påkallande utifrån. Här kan nämnas ansvarsutredningar på förorenade
fastigheter och projekt där vi tillsynar verksamheter som inte har återkommande tillsyn. Denna
tillsyn är dock ofta den som prioriteras ner när resurserna inte täcker behove. Dock prioriterar vi
ofta nationella och länsgemensamma projekt riktade till dessa verksamheter då projekten har
som syfte att öka samsynen och är tillsynseffektiva då färdiga tillsynsunderlag jobbas fram inom
projektgrupper eller från tillsynsvägledande verk.
Vi prioriterar tillsyn ute på plats för att möta verksamhetsutövarna och för att vi har sett att det
ger bra effekt.
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ÅTAGANDE I STYRSYSTEMET
Nedan listas de aktiviteter och mål som är kopplade till processmålen. Dessa åtaganden följs upp
i Hypergene:
Processmål

Nämndens
åtagande

Aktivitet

Beskrivning

Uppföljning/
Nyckeltal

Miljöbalken

Alla verksamheter
får tillsyn i
enlighet med
beslutad
tillsynstid

Berör alla fasta objekt inom
miljöskyddsenheten

Utfört/planer
at

Mätetalet
”Inkommen
ansökan/
anmälan
behandlas
inom utsatt
tid”

Säkerställa att
anmälningsärend
en behandlas
inom utsatt tid.

Genomföra
den
effektivare
stadsbyggna
dsprocessen
för att få fler
bostäder,
verksamhets
lokaler och
jobb.

Delta och stötta
processen med
att utveckla en
snabbare och
smartare
stadsbyggnadspro
cess

Miljöskydd

Genomföra
planerade
tillsyner
enligt
gällande
lagstiftning
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Utdrag ur
Castor för att
se att rutinen
följs.

Hälsoskydd

Genomföra
planerade
tillsyner enligt
gällande
lagstiftning

Genomföra
planerad
tillsyn enligt
gällande
lagstiftning

Miljöbalken

Alla verksamheter
får tillsyn i enlighet
med beslutad
tillsynstid

Objektslistan för
hälsoskyddsfunktionen följs

Utfört/planerat

Mätetalet
”Inkommen
ansökan/anmälan
behandlas inom
utsatt tid”

Säkerställa att
anmälningsärenden
behandlas inom
utsatt tid.

Strålskyddslagen

Uppdrag i
radonplanen.
Uppföljning av
tillsynsprojekt med
större
fastighetsägare med
fokus på radon.

Miljöbalken

Alla verksamheter
får tillsyn i enlighet
med beslutad
tillsynstid

Objektslistan för
avloppsfunktionen följs

Utfört/planerat

Genomföra målen
och åtgärderna i
Vattenplanen

Inventering och
sanering i
kvarstående delar
av kommunen
enligt projektplan

Antal
hanterade
inventeringsbla
nketter samt
beslut

Utdrag ur
Castor för att se
att rutinen följs.

Uppföljning av
tidigare tillsyn

I Excel-lista

Avlopp

Genomföra
planerade
tillsyner enligt
gällande
lagstiftning

Mätetalet
”Inkommen
ansökan/anmäla
n behandlas
inom utsatt tid”

Fortsätta med
komplettmarkering
för att kunna mäta
handläggningstiden
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Utdrag ur
Castor för att se
att rutinen följs.

TILLSYNSAKTIVITETER
I behovsutredningen skiljer vi på vad som är obligatorisk tid och vad som är händelsestyrd tid.
Obligatorisk tid är bland annat den tiden som verksamheterna har betalat årlig tillsynsavgift för.
Inom ramen för vår planerade tillsyn på de fasta objekten tar vi fram fokusområden eller projekt.
Vi planerar också in projekt inom andra objekt eller tillsynsområden, där vi inte har årlig avgift.
Vem som gör vad nycklas ut i en detaljerad verksamhetsplanering och bekräftas i
medarbetaröverenskommelserna. I medarbetaröverenskommelsen tas även med om det krävs
utbildning eller annat för att klara uppgifterna.
MILJÖSKYDDSENHETENS AKTIVITETER 2018
Tillsynsaktivitet

Beskrivning

Antal
objekt

Tidplan

Uppföljning

Tillsyn miljöfarliga
verksamheter

Objektslistan för
miljöskydd följs

204

Kontinuerligt
under året

Planerat/geno
mfört

Vattenplanen – Minska
utsläpp av miljöskadliga
ämnen till ån.

Tillsyn U-objekt
(begränsat område).
Fokus avfall och
kemikaliehantering
utomhus, risk
påverkan på vatten

Ca 20

Q1 och Q 3

Planerat/Geno
mfört

Vattenplanen – Minska
utsläpp av miljöskadliga
ämnen till ån.

Tillsyn U-objekt med
fokus oljeavskiljare
inom
fordonsbranschen

Oklart

Kontinuerligt
under året

Planerat/Geno
mfört

Vattenplanen –
kommunala
oljeavskiljare

Följa upp åtagandena
i vattenplanen

Oklart

Kontinuerligt
under året

Genomfört

Köldmediarapportering

Granska rapporter,
rikta krav

Ca 240
st

Q 2-4

Genomfört

Köldmedia tillsyn

Tillsyn på aggregat
som har läckage eller
borde rapportera

Q 2-4

Genomfört

Miljöskydd
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Dagvatten
(fasta objekt)

Granska
dagvattenhanteringe
n inom lämpliga
verksamheter utifrån
checklista och
material framtaget
av miljösamverkan
Sörmland, MSSÖ

Dagvatten tillsyn – nytt
tillsynsområde

Miljöolyckor –
uppdatera och
förbättra arbetssätt
kring arbetet med
miljöolyckor- projekt

Tillsynsaktivitet

Oklart

Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle,
på
verksamheter
med årlig avgift

Utfört/planerat

Utveckla arbetssätt
och riktlinjer samt
identifiera
anläggningar och ta
fram skötselkrav

Detaljplanering
sker vid senare
tillfälle

Genomfört

Förtydliga arbetssätt,
roller, kompetens,
kontakter och
digitala stöd

Detaljplanering
sker senare

Genomfört

Beskrivning

Antal objekt

Tidplan

Uppföljning

Exploateringsärenden

Handlägga
inkommande
ärenden

Oklart

Kontinuerligt
under året

Antal
ärenden

Platsbesök på
exploateringar

Säkerställa att
beslut efterlevs

6 st

Kontinuerligt
under året

Genomfört

Egeninitierad tillsyn
förorenade områden

Ansvarsutredningar
på riskklass 1

2 st

Kontinuerligt
under året

Utfört

Förorenade
områden
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Egeninitierad tillsyn
förorenade områden

Riskklass om våra
objekt för att
säkerställa vilka
som ska drivas
enligt tillsynsresp
bidragsspåret

Oklart

Kontinuerligt
under året

Antal
ärenden

Spridning av
förorening vid
borrning

Höja kompetens
och tillsyna
borrning av
energibrunnar i
förorenat område

Oklart

Detaljplaneras
senare om det
blir av.

Genomfört

Hantering av
förorenade massor

Utbilda
entreprenörer

1-2 tillfällen

Detaljplanering
sker senare

Genomfört

Tillsynsaktivitet

Beskrivning

Antal objekt

Tidplan

Uppföljning

Vattenverksamhet –
vandringshinder och
dammsäkerthet

Inventera och driva
tillsyn inom
respektive område

Oklart

Kontinuerlig
t under året

Genomfört

Uppföljning av
anmälningsärenden

Säkerställa att
åtgärder är
genomförda enligt
anmälan

Strandskydd

Tillsyn av
strandskyddet
(bygglov,
detaljplaner,
vattenverksamheter

Avhängigt
diskussion
om var
tillsynen ska
bedrivas
(MoR, SBF?)

Kontinuerlig
under året

Vattenverksamhet/mi
ljöövervakning
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Miljöövervakning

Uppfylla
miljöövervaknings
planen provtagning sjöar,
kalkning,
bioindikatorer,
Luft- och
vattenvårdsförbun
d,
bullerkartläggning

Kontinuerli
gt under
året

Genomföra
provtagninga
r

Detaljplaneprocessen

Vara delaktig i
processen och
hantera remisser

Oklart

Kontinuerlig
t under året

Genomfört

Tillsynsaktivitet

Beskrivning

Antal objekt

Tidplan

Uppföljning

Lantbruks tillsyn

Tillsyn utifrån
objektslistan

93

Kontinuerlig
t under året

Planerat/utför
t

Tillsyn på mindre
hästgårdar

Granska
gödselhanteringen
på verksamheter
inom
vattenskyddsområd
e

Oklart

Detaljplaner
ing sker
senare

Planerat/utför
t

Golfbanor –
bekämpningsmedelsanv
ändning projekt

Tillsyn enligt
jordbruksverkets
projekt

Oklart

Detaljplaner
ing sker
senare

Planerat/utför
t

Lantbrukspannor –
projekt

Ta fram
arbetssätt/riktlinjer
för hur vi tillsynar
lantbrukspannor

4

Under året

Genomfört

Lantbruk
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AVLOPP- HÄLSOSKYDD- OCH LIVSMEDELSENHETENS AKTIVITETER 2018

Tillsynsaktivitet

Beskrivning

Antal objekt

Tidplan

Uppföljning

Följa upp bristfälliga
avlopp i påbörjade
saneringsområden

Följa upp och
förelägga vid behov

Oklart

Kontinuerlig
t under året

Antal nya
beslut

Påbörja inventering i
kvarvarande delar av
kommunen

Enligt uppdraget i
vattenplanen ska
samtliga bristfälliga
avlopp i kommunen
vara åtgärdade
senast 2021.

Oklart

Detaljplaner
ing sker vid
ett senare
tillfälle

Antal
inventerade
fastigheter

Fortsätta sanering av
bristfälliga avlopp

Enligt uppdraget i
vattenplanen ska
samtliga bristfälliga
avlopp i kommunen
vara åtgärdade
senast 2021.

Oklart

Detaljplaner
ing sker vid
ett senare
tillfälle

Antal beslut
om tillstånd
eller
föreläggande

Fosforfällor

Tillsyn på
anläggningar som
har fosfällor och om
de töms och sköts
som de ska

Oklart

Detaljplaner
ing sker vid
ett senare
tillfälle

Utfört/planer
at

Minireningsverk

Administrativ tillsyn
på minireningsverk

Oklart

Detaljplaner
ing sker vid
ett senare
tillfälle

Avloppsfunktionen
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Ca 800
fastigheter

Ca 150 beslut

Tillsynsaktivitet

Beskrivning

Antal
objekt

Tidplan

Uppföljning

Skolor, fokus på
egenkontroll samt
uppföljning av rökfria
skolgårdar

Tillsyn utifrån
objektslistan.

47

Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle

Utfört/planerat

Fotvårdare. Genomgång
av hela verksamheten

Tillsyn utifrån
objektslistan.
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Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle

Utfört/planerat

Administrativ tillsyn,
strandbad

Tillsyn utifrån
objektslistan.

10

Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle

Utfört/planerat

Genomgång av hela
verksamheten

Tillsyn på
äldreboenden,
timdebitering

Oklart

Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle

Utfört/planerat

Höga ljudnivåer, barn

Informationsinsats
och tillsyn på ex
barnbio, konsterter,
tivoli, cirkus

Oklart

Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle

Utfört/planerat

Radon i flerbostadshus

Fortsättning på
fastighetsägarprojekt

Oklart

Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle

Utfört/planerat

Nedskräpning på
återvinningsstationer

Informationsinsats i
samarbete med
livsgruppen

Detaljplanering
sker vid ett
senare tillfälle

Utfört/planerat

Hälsoskyddsfunktionen
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TILLSYNSPROGRAM – IED ANLÄGGNINGAR
Enligt miljötillsynsförordningen ska ett tillsynsprogram upprättas för de verksamheter som
omfattas av industriutsläppsdirektivet, IED. Förordningen anger att tiden mellan två tillsynsbesök
ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risker för miljön. Vid betydande risker
får intervallet inte överskrida ett tillsynsbesök per år i andra fall får den inte överskrida tre år.
Inom Eskilstuna kommun finns 16 verksamheter som berörs. Nedan redovisas den frekvens med
vilken tillsyn bedrivs. Bedömningen av frekvensen har gjorts med stöd av vår taxa samt
erfarenhet av verksamheten.
Anläggning

Verksamhet

EEM Lilla Nyby

Deponi avfall

X

5

EEM Värme Vattumannen

Kraftvärmeverk

X

4

EPC Sverige AB

Sprängämnen/fyrverkeri

X

2

Gjuteribolaget i Eskilstuna AB

Gjuteri

X

1

SITA Sverige

Mellanlagring avfall

X

1

Alvenius Industrier AB

Ytbehandling

X

2

Br. Backman Sliperi AB

Ytbehandling

X

1

Carpenter Powder Products
AB

Stålverk/valsverk/smältnin
g

X

JIWE Varmförzinkning AB

Ytbehandling

X

0,5

Kromteknik Sweden AB

Ytbehandling

X

2

m4 Gruppen

Mellanlagring avfall

X

1

X

1

Special Coil Nyby

Stålverk/valsverk/smältnin
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Tillsyn
2018

Tillsynsfrekve
ns
Antal besök/år

1

g
Svevia

Behandling farligt avfall

X

2

Flättorps Gård AB

Lantbruk

X

1

Tumbo Husby slakkyckling

Lantbruk

X

1

Proton Finishing Eskilstuna
AB

X
Ytbehandling

1

KOMMUNIKATIONSPLAN
Inför att vi startar upp en ny tillsynsaktivitet går vi igenom och tar vid behov fram en
kommunikationsplan. Det finns en övergripande kommunikationsplan för miljökontoret.

ÖVRIGT ARBETE
Miljökontoret gör också en del arbete som inte är direkt kopplat till tillsynen. Bland annat sitter vi
med i olika kommunövergripande arbetsgrupper, exempelvis avfallsplanegruppen, kemikalieplan,
VA-planegruppen, arbetsgruppen för förorenade områden, exploateringsgruppen, arbetsgrupp
för vattenskyddsföreskrifter samt arbetsgrupp för vattenplan. Vi genomför även
miljöövervakning av luft och vatten. Dels genom operativt arbete så som provtagning av sjöar och
vattendrag och genom bearbetning och tillgängliggörande av informationen. Dels genom arbete
inom Luft- och Vattenvårdsförbunden. Därutöver är vi en viktig part i arbetet med att ta fram
detaljplaner.
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