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1. Tillsynsuppdraget och förutsättningar
En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i
förlängningen en hållbar utveckling, ska kunna uppnås är att efterlevnaden av bestämmelserna i
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. Tillsynsplaneringen
är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i övrigt. Förutom planeringen är
myndigheternas viktigaste instrument i tillsynsverksamheten inspektioner, granskning av
rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll. Insatser som allmän rådgivning och
informationsspridning, som syftar till att skapa förutsättningar för att uppställda mål förverkligas,
är andra viktiga uppgifter i tillsynsverksamheten.
1.1. Styrande dokument
1.1.1. Lagar, förordningar och föreskrifter

Tillsyn är både en administrativ och en operativ metod. Tillsynen ska bidra till att lagar,
förordningar och föreskrifter tolkas på ett likartat sätt oberoende av var i landet som en
verksamhet eller åtgärd äger rum. Som övergripande och styrande dokument finns de nationella
och regionala miljökvalitetsmålen.
Tillsynsmyndigheters ansvar enligt miljöbalken regleras i 26:e kapitlet.
Tillsynsmyndigheten ska:
 På eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
miljöbalken.
 Vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
 Om det finns misstanke om brott, anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten.
 Fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga för miljöfarliga verksamheter och
vattenverksamheter som omfattas av tillstånd, samt om tillsynsmyndigheten finner att
villkoren inte är tillräckliga, initiera en omprövning eller ta upp frågan om att ändra eller
upphäva gällande, befintliga villkor.
 Genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att
miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses.
 Samarbeta med andra tillsynsmyndigheter och med sådana statliga och kommunala organ
som ska utöva tillsyn i särskilda hänseenden eller på annat sätt fullgör uppgifter av
betydelse för tillsynsverksamheten.
I miljötillsynsförordningen (2011:13) anges att en operativ tillsynsmyndighet ska för varje
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt
miljöbalken. Planen ska grundas på en behovsutredning och ett register över de tillsynsobjekt
som behöver återkommande tillsyn. Kommunen ska 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. Myndigheten ska
bedriva tillsynsarbetet effektivt och utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.
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Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt. För att
förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott, ska kommunen verka
för samarbete mellan polismyndigheter, åklagarmyndigheter och andra myndigheter som svarar
för tillsyn enligt miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
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1.2. Operativ tillsyn
Med operativ tillsyn menas, enligt 3 § miljötillsynsförordningen, sådan tillsyn som utövas direkt
gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en
åtgärd som omfattas av miljöbalkens bestämmelser.
Åtgärder inom den operativa tillsynen kan påkallas av händelser utifrån (reaktiva åtgärder) eller
genom egeninitierad tillsyn. Tillsynsaktiviteterna kan vara kontrollerande/granskande och/eller
förebyggande/främjande.

2 Mål för verksamheten
2.1 Miljöbalken portalparagraf
Tillsynen ska bidra till att de mål som finns i miljöbalkens portalparagraf (1 kapitlet 1 §) uppfylls:
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar
för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall 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.”
2.1 Övergripande mål
Sverige har antagit 16 miljökvalitetsmål som följs upp varje år. I uppföljningen bedöms om
dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.
Alla myndigheter som enligt instruktionen har ett ansvar i miljömålssystemet arbetar för att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen inom sin samhällssektor.
Naturvårdsverket har ansvar för samordning av uppföljningen av sju av miljökvalitetsmålen,
Havs- och vattenmyndigheten för tre och Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen,
Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning har ansvar för
samordning av uppföljningen av ett var av de övriga sex målen. Naturvårdsverket har dessutom
ett ansvar att samordna hela miljömålsuppföljningen.
Regionalt och lokalt arbete för att nå och följa upp målen görs av Skogsstyrelsen, respektive
länsstyrelse och kommunerna.
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Under år 2016 har länsstyrelsen i Jämtlands län i samverkan med Skogsstyrelsen genom dialog
och möten med länets aktörer tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för länets miljömålsarbete.
Åre kommun har medverkat i arbetet och pekat ut några områden som miljöavdelningen
kommer prioritera i sitt arbete:







God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Vattenmålen (levande sjöar och vattendrag, grundvatten, ingen övergödning)
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
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Storslagen fjällmiljö
Ett rikt odlingslandskap

SBK (Samhällsbyggnadskontoret) har utarbetat nya gemensamma effektmål:




Anläggningar som omfattas av tillsyn har en regelbunden kontroll som är baserad på risk
och erfarenhet vilket framgår i tillsynsplaner.
SBN (Samhällsbyggnadsnämnden) har gemensamma processer för att jobba förbyggande
med natur-, kultur- och sociala värden så att dessa värden bevaras och utvecklas.
SBN genomför informations och förebyggandeinsatser under året för att öka tryggheten
och säkerheten i samhället

Med tillsynsplanen som grund kommer miljöavdelningen att skapa aktiviteter som är kopplade till
SBK:s gemensamma mål. Aktiviteter kommer att följas upp en gång per månad. Mål och
aktiviteter kommer att följas upp och redovisas till SBN en gång per kvartal.
3.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
Åre kommun har en bra dialog med övriga kommuner i länet. Idag sker samordning genom
chefsträffar och en samordning i tillsynen planeras för att kalibrera och säkerställa en jämlik
tillsyn.
Ett avtal håller på att utarbetas med Östersunds kommun för att förebygga jävsproblematiken.
Länsstyrelsen har tillsyn över kommunerna. Länsstyrelsens roll utöver tillsynsrollen är att
tillhandahålla information och ge råd och stöd.
3.2 Samordning inom behörig myndighet
Miljöavdelningen har veckovisa korta samordningsmöten. Miljöinspektörerna är en mindre grupp
och har naturligt ett tätt samarbete. Inspektörerna samåker, saminspekterar och samråder kring
riskbedömningar.

4 Resursberäkningar
4.1 Inledning
Miljöavdelningen beräknar att ha 6,67 tjänster inom områdena miljö- och hälsoskydd under år
2017. Behovet för samma period är enligt behovsutredningen 7,42 tjänster.
All tillsyn och kontroll är riskbaserad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en
modell för beräkning av risker och resurser.
4.2 Gemensamma underlag för beräkningarna
För att få ett begrepp om hur mycket tid som står till förfogande för den egentliga tillsynen
måste fördelningen mellan bakgrundstid, skattefinansierad tid samt direkt fakturerbar tid
bestämmas för varje medarbetare inom organisationen. Tiderna används vid resursberäkning.
Resultatet av beräkningarna ger det totala ekonomiska utrymme som krävs. Genom att göra
förtydligande i planeringen mellan avgifts- och skattefinansierade delar blir verksamheten
tydligare och effektivare.
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Fördelning av produktionstid

De olika tillsynsområdena skiljer sig åt i hur stor del av tillsynsarbetet som är planerat och
händelsestyrt och hur stor del av arbetet som enligt lag inte får faktureras kund utan ska
finansieras med skattemedel. I den skattefinansierade tiden ingår t.ex. rådgivning och information
till allmänheten men också egna utredningar.
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Det planerade tillsynsarbetet består enligt riskklassningen av: anmälningspliktiga verksamheter, så
kallade C-anläggningar som har en årlig avgift, U-anläggningar som inte är anmälningspliktiga
men har en årlig avgift och U-anläggningar som debiteras med timtid. Anläggningar med 6 h
tillsyn eller mer ska besökas varje år. Anläggningar med 5 och 4 h ska besökas vartannat år och
anläggningar med 3 h och mindre samt de anläggningar som debiteras med timtid ska besökas
vart tredje år. För att den planerade tillsynen ska vara jämt fördelad görs en treårig planering där
hänsyn tas till antal timmar som kan debiteras för varje tillsynsår. Generellt får tillsynsintervallet
anpassas med hänsyn till företagens miljöpåverkan samt med erfarenhet från det fortlöpande
tillsynsarbetet.
Tabell 1. 3-årig planering av tillsyn
Område
Miljö C
anläggningar
Miljö U
anläggningar
Miljö T
anläggningar
Hälsa C
anläggningar
Hälsa U
anläggningar
Hälsa T
anläggningar
Totalt

Debiterbar tid
(h) 2017

Tillsynstid (h)
2017

Debiterbar tid Tillsyntid (h)
(h) 2018
2018

Debiterbar tid Tillsyntid (h)
(h) 2019
2019

607,4

608,4

607,4

598,4

607,4

598,4

543

606

543

494

543

511

368

368

192

192

62

62

282

258

282

309

282

300

260,5

166

260,5

331

260,5

269

80

80

48

40

28

28

1 964,9 h

1 914,4 h

1 804,9 h

1 836,4 h

2 088,9 h

2 068,4 h

4.3 Finansiering och resurser
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för miljötillsynen och en skyldighet att organisera en
systematisk tillsyn med tillräckliga resurser. Det innebär att tillsynen ska planeras, utföras samt
följas upp så att den ger avsedd effekt. Tillsynen finansieras både genom avgifter (taxa) och
skattemedel. Den avgiftsfinansierade tiden innefattar planerad kontroll, extra offentlig kontroll,
inläsning, planering och redovisning av kontrollen. Tid som inte ska finansieras via taxan utan ska
finansieras med skattemedel är information till allmänheten, utredningar av obefogade klagomål,
överklagningsärenden, obefogade klagomål, remissarbete, motionssvar, beredskap.
4.3.1 Budget

Miljötillsynen finansieras genom årliga tillsynsavgifter som debiteras företagaren eller avgifter för
prövning av anmälnings och tillståndsärenden, befogade klagomål m.m. Avgiftens storlek baseras
på kontrollbehovet i timmar och timtaxan. Miljöavdelningens budget för år 2017 är 6,089 Mkr.
4.3.2 Taxa
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Taxan bygger på Sveriges Kommuner och Landstings modell för riskklassning och består av en
riskmodul och en resursmodul. I riskmodulen sker en grundläggande bedömning av
verksamhetens risker för människors hälsa och miljön med hjälp av ett antal riskfaktorer. I
erfarenhetsmodulen justeras tillsynstiden beroende på utfallet av tillsynen. Resultatet blir en
beräknad tillsynstid som kan variera beroende på hur verksamhetsutövarens arbete mot en hållbar
utveckling framskrider.
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5 Tillsynsområden och tillsynsobjekt
5.1 Bakgrund
Under 2016 arbetade miljöavdelningen projektinriktat med fokus på kemikalier. Kemikalieprojektet fortlöper inom hälsoskyddsområdet.
Ledningsnät och jordbruk inventerades under 2015/2016.Under 2016 påbörjades inventeringen
av enskilda avlopp samt utarbetades riktlinjer för normal och hög skyddsnivå för enskilda avlopp.
Dessa tillsynsområden bedöms viktiga då de har en stor miljöbelastning och ofta resulterar i
klagomål.
År 2017 kommer miljöavdelningen att arbeta projektinriktat med fokus på vatten. Vatten är vårt
viktigaste livsmedel. Under de senaste åren har Länsstyrelsen tillsammans med Åre kommun
arbetat aktivt med vattenfrågor kring Åre sjön och Storsjön. Under år 2016 har länsstyrelsen tagit
fram en vattenplan för Storsjön. Med koppling till denna samt bevarandeplan för Åreälven och
vattendirektivet inriktar miljöavdelningen sin projektinriktade tillsyn under år 2017 på
verksamheter som direkt eller indirekt påverkar vattenkvalitén i och omkring Indalsälven och
Storsjön.
Under 2017 kommer tre områden att prioriteras för projektet: större avlopp, enskilda avlopp,
dagvatten samt verksamheter med oljeavskiljare. Fokus kommer även att ligga på att registrera
uppgifter om verksamheter kopplat till vatten i GIS (geografiska informationssystem). GISinformationen kommer att underlätta projektarbetet samt framtida tillsyn och samverkan inom
och mellan avdelningar.
I tabellerna nedan redovisas prioriteringarna i förhållande till det definierade behovet i
behovsutredningen. Den överstrukna tiden är ned- eller bortprioriterad tid definierad i
behovsutredningen. Utöver det beskrivs kort olika fokusområden för tillsynen inom respektive
kategori.
5.2 Miljöskydd
5.2.1 Prioriteringar och fokusområden

Inom miljöskyddsområdet innefattar den projektinriktade tillsynen tillsynsobjekt som direkt eller
indirekt påverkar vattenkvalitén i och omkring Indalsälven. De miljöskyddsobjekt som kommer
att prioriteras kopplat till vattenprojektet är kommunala avloppsreningsverk (KARV),
gemensamhetsavlopp, ledningsnät, dagvattenanordningar, bensinstationer, tvättanläggningar,
fordonsverkstäder och åkerier. Planen är att verksamhetsutövare ska visa att de har tillräcklig
kunskap om att kontrollera att utgående vatten är tillräckligt rent. Miljöavdelningen ser ett behov
av att en gränsvärdeslista tas fram till ABVA (allmänna bestämmelser för avlopp och vatten) för
att senare kunna ställa relevanta krav på verksamhetsutövare.
Arbetet med att risk- och erfarenhetsbedöma anläggningarna kommer att fortsätta.
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Vid tillsyn av gemensamhetsavlopp kommer fokus ligga på att se över befintliga beslut samt
upprätta beslut där dessa saknas vid anläggningar med allvarliga brister. Besluten bör innehålla
krav på provtagning där så är rimligt. Verksamhetsutövaren skall visa ett ansvar genom att tolka
och utvärdera provresultaten. Provresultaten kommer att följas upp av miljöavdelningen.
Miljöavdelningen ska standardisera ett föreläggande kring krav på provtagning.
Vid tillsyn av ledningsnät ska verksamhetsutövarna visa hur de arbetar med åtgärder för att
minska bräddning där bräddning är möjligt. Uppföljning av pågående projekt med ledningsnät
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kommer att fortgå. Därtill är ambitionen att information som relationshandlingar ska föras in i
GIS.
Provtagningsprogram för de kommunala avloppsreningsverken behöver ses över i och med
Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 2016:6) som gäller från 2017-01-01. Flera
provtagningsprogram är föråldrade och från erfarenhet har provtagningen stundtals varit
bristfällig. Verksamhetsutövaren skall reflektera över provresultaten och förklara varför de ser ut
som de gör samt genomföra korrigerande åtgärder vid behov. Arbetet med framtagning av
åtgärdsplaner för bräddning kommer att fortgå.
Fokusområden för tillsynen av de motorbanor som finns inom kommunen kommer att vara
risker vid bränslepåfyllning, eventuella läckage samt dagvatten.
Under 2015 och 2016 har flera klagomål inkommit till miljöavdelningen kopplade till
sedimentering i Åresjön. Miljöavdelningen tog 2015 fram en anmälningsblankett för
dagvattenanläggningar inom detaljplanelagda områden. Ett beslut om försiktighetsmått för
gällande skötsel och drift kommer att ställas för dessa anläggningar. En sammanställning behöver
göras för att få kunskap om befintliga dagvattenanläggningar inom detaljplanelagt område.
Miljöavdelningen kommer år 2017 att utföra en inventering för att få information om hur
dagvattennätet ser ut för att lättare kunna göra riskbedömningar vid eventuella olyckor samt för
att avgöra om nya verksamheter bör kopplas till befintligt dagvattennät eller ej. Ett samarbete
kommer behövas inom SBK och med tekniska avdelningen för att ta fram en dagvattenstrategi
och en dagvattenpolicy.
En del i vattenprojektet kommer att vara provtagning vid dagvattenutlopp för riskbedömning
och prioritering av tillsynsobjekt. Resultaten kommer att införas i GIS.
Miljöavdelningen har under åren haft en del klagomål på att borrkax sprids vid borrning av
bergvärme. En informationsinsats till företag som utför borrningar kommer därför att
genomföras.
Aktivitet

Antal
objekt
/ären
den

Totala
behovet (h)

Behov per
år (h)

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Planerad tillsyn
miljöfarlig verksamhet
C (debiteras årlig avgift)

59

0

608,4

608,4

Planerad tillsyn
miljöfarlig verksamhet
U (debiteras årlig avgift)

83

0

606

606

Planerad tillsyn
miljöfarlig verksamhet
T (debiteras nedlagd
timtid)

172

688

368

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Miljöskydd
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Extra kontroll
Anmälningar enligt
Miljöbalken (övrigt)

368

115
20

0

60

8

60

Skattefina
nsierad
tid h
2017

Inventering
dagvattenhantering

10

480

100

20

80

Klagomål miljö

30

0

180

30

150

0
80

0
0

150
70
160

Rådgivning
Olyckor vid larm
Anmälningar
Värmepumpar
Summa (h) per
finansieringskategori
Summa (h)

150
70
160
1214,4

753

450

2417,4

5.3 Förorenade områden
5.3.1 Prioriteringar och fokusområden

Miljöavdelningen prioriterar att lägga tiden på de objekt med högst riskklassning enligt den
metodik som redan finns nationellt för området. Inget egeninitierat arbete kommer att ske med
objekt med riskklass 3 och 4. För kommunens del kommer det fortsatta arbetet med sanering av
Järpens industriområde uppta tid från miljöavdelningen under perioden 2017-2018. Timmar i
nedanstående tabell flyttas därmed från ”Klass 1” till ”Anmälningsärenden angående påträffande
av förorening”. Egeninitierat arbete kommer dessutom att ske med två objekt inom riskklasserna
2-4. Dessa objekt kommer att väljas utifrån den påverkan de har på vatten enligt det tema
tillsynen i övrigt har.
Aktivitet

Antal
objekt/ärende
n

Totala
behovet
(h)

Behov per
år (h)

2

600

100

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Skattefina
nsierad tid
h
2017

Förorenade områden
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MIFO Klass 1 Krav på
undersökningar och
efterbehandlingsåtgärder i
förorenade områden som
innebär akuta risker vid
direktexponering och
sådana förorenade
områden som i dag, eller
inom en nära framtid,
hotar betydelsefulla
vattentäkter eller
värdefulla nat
MIFO Klass 2 Krav på
undersökningar och
efterbehandlingsåtgärder i
förorenade områden som
i dag, eller inom en nära
framtid, hotar
betydelsefulla vattentäkter
eller värdefulla
naturområden. Klart
t.o.m. 2018.

200

7

700

80
20

9

50

MIFO Klass 3 och 4 Krav
på undersökningar och
efterbehandlingsåtgärder
vid förorenade områden
så att miljöproblemet i sin
helhet kan lösas. Ej akuta
risker. Klart t.o.m. 2050.
Anmälningsärenden
angående påträffande av
förorening
Summa (h) per
kategori
Summa (tot)

0

0

50

5

40

40

50
10

20

30

320

350

5.4 Enskilda avlopp
5.4.1 Prioriteringar och fokusområden

Miljöavdelningen avser att fortsätta inventeringen av enskilda avlopp. Informationsinsats
gentemot entreprenörer och fastighetsägaren kommer genomföras under året.
Aktivitet

Antal
Totala behovet
objekt/ärend
(h)
en

Behov per
år (h)

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Skattefina
nsierad tid
h
2017

Enskilda avlopp
Ansökningar enskilda
avlopp
Rådgivning och
förfrågningar om
enskilda avlopp som
inte blir ärenden
Tillsyn/inventering
enskilda avlopp samt
enligt vattendirektivet
Riktlinjer hög
skyddsnivå

50

Klagomål avlopp

10

400
400
250
250

50

160
120
50

40
50

Summa (h) per
kategori
Summa (tot h)

10

50

530

380

910
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40

50

10

5.5 Kemikalier
5.5.1 Prioriteringar och fokusområden

Kemikalieprojektet fortsätter i de anläggningar som inte tillsynats under 2016.
Aktivitet

Antal
Totala behovet
objekt/ärend
(h)
en

Behov per
år (h)

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Skattefina
nsierad tid
h
2017

Kemikalier
Inventering av
byggnader med PCB
Inventering cisterner

0
55

150
50
0

55

70

0

140

50
55

Hantering rapportering
köldmedia

175
Summa (h) per
kategori

175

55

Summa (tot)
230

5.6 Avfall
5.6.1 Prioriteringar och fokusområden

Tekniska avdelningen har under år 2016 påbörjat arbetet med en ny avfallsplan. Miljöavdelning
kommer under år 2017 att fortsätta delta i arbetet.
Riktlinjer för hantering av byggavfall/rivningsavfall kommer att tas fram i samverkan med
Byggavdelningen.
En inventering av deponier ska påbörjas, vilket bör samordnas tillsammans med tekniska
avdelningen.
Aktivitet

Antal
Totala behovet
objekt/ä
(h)
renden

Avfall
Avfallsplan

Behov per
år (h)

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Skattefina
nsierad tid
h
2017

160
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160
Prövning av ansökan om
befrielse från hämtning av
hushållsavfall(inkl) slam

16

16

Besvara frågor/informera
om renhållningsordningens
bestämmelser samt
hantering av avfall

50

15

Nedskräpningsärenden

15

110

Projekt byggavfall

300

100

16

15
30

80
100

11

Avfall, flaskor och
producentansvar

55

60

Inventering deponier/tippar

10

80

60
80

Summa (h) per
kategori

206

275

Summa (tot)
481

Överstrukna områden kommer inte att arbetas med.
5.7 Jordbruk
5.7.1 Prioriteringar och fokusområden

Fokusområden vid tillsyn för lantbruk är gödselhantering, växtskydd och kemikalier. Dessa
fokusområden har valts för att knyta till den projektinriktade tillsynen som bedrivits under 2016
(inriktad på kemikalier) och kommer att bedrivas under 2017 (inriktad på vatten). Eftersom
tillsynen över lantbruken nyligen påbörjats ligger fokus på att få en generell uppfattning om
inventerade lantbruks förutsättningar och efterlevnad av lagkrav från miljöbalken och dess
följdlagstiftning. Helhetsbilden är viktig vid upplägget av fortsatt tillsyn och vid avgörandet av
tillsynsintervall. Eftersom lantbruken kategoriseras som miljöfarliga verksamheter finns tiden för
tillsynen redovisad i tabellen för miljöskydd.
Vattenskyddsfrågor kommer att tas upp i tillsynen för de objekt som berörs av nya
skyddsföreskrifter för vattentäkter.
Aktivitet

Antal
objekt/ä
renden

Totala
behovet (h)

Behov per år
(h)

Jordbruk
Inventering jordbruk

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Skattefina
nsierad tid
(h)
2017

20

20

10

15

16

50

46

85

40

Hantering av klagomål

5

35

Animaliska biprodukter

8

16

Summa (h) per
finansieringskategori
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Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017
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5.8 Vattenskydd
5.8.1 Prioriteringar och fokusområden

Miljöavdelningen prioriterar att genomföra en informationsinsats tillsammans med tekniska
avdelningen kopplat till införandet av nya vattenskyddsföreskrifter för ett flertal vattentäkter
inom Åre kommun. Miljöavdelningen avser att kvalitetssäkra att vattenskyddsfrågan tas i tillsynen
och prövningen för de objekt som ligger i vattenskyddsområde.
Miljöavdelningen har planer att under 2018 ta över tillsynsansvaret för kommunens
vattenskyddsområden från länsstyrelsen.
Aktivitet

Antal Totala behovet
objekt/ä
(h)
renden

Behov per
år (h)

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Skattefina
nsierad tid
h
2017

Vattenskydd
Tillsyn
Vattenskyddsområden
Anmälningar/tillstånd
utifrån
vätteskyddsföreskrifterna
Information nya föreskrifter

23

0

138

30

0

120

200

50

138

30

Rådgivning

50

Delta i arbetet med
framtagning av
vattenskyddsföreskrifter,
remisser
Summa (h) per
kategori

50

50
50

50
30

Summa (tot)
280

Överstrukna områden kommer inte att arbetas med.
5.9 Hälsoskydd
5.9.1 Prioriteringar och fokusområden
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100

Miljöavdelningen kommer under 2017 fortsätta att bedriva det projektinriktade tillsynsarbetet
gällande kemikalier där tillsyn inte har bedrivits under 2016. Tappvattentemperatur (risk för
legionella vid för låg varmvattentemperatur), städning, inomhusklimat och avfall kommer att
prioriteras.
Den städinriktade tillsynen som bedrivits under 2016 på skolor och förskolor har resulterat i ett
föreläggande om egenkontroll. Detta tillsammans med underhåll på undervisningslokaler samt
boenden kommer att följas upp under 2017.
Vid tillsyn av bassängbad kommer fokus att ligga på egenkontroll och provtagning.
Verksamhetsutövaren ska reflektera över provresultaten samt inkomma med resultat och
reflektioner till miljöavdelningen.
En risk för många invånare och besökare är höga ljudnivåer vid besök av nattklubbar barer och
andra samlingslokaler. Att utsättas för höga ljudnivåer kan ge bestående men som
hörselnedsättning och tinnitus. Tillsyn kommer därför att ske på ett antal nattklubbar/barer.
Under året kommer skönhetssalonger att inventeras.
Tillsyn av rökning i offentliga miljöer kommer att påbörjas.

13

250

Aktivitet

Antal
objekt
/ärend
en

Totala
behovet
(h)

Behov per
år (h)

Periodisk
tillsyn
finansierad
av
årsavgifter
per år (h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifte
r per år (h)
2017

Skattefinansierad
tid h
2017

Hälsoskydd
Tillsyn C och Uverksamheter
Tillsyn T

136
44

542,5
128

542,5

52 (snitt/3
år)

80

Extra offentlig tillsyn
Inkommande Canmälningsärenden
Klagomål
Befogade och
obefogade
Tillsyn rökning
offentliga miljöer
Sammanställning av
radonvärden
fastighetsägare
Provtagning strandbad
Rådgivning
Inventering nya objekt
fastighetsägare/vecko
vis uthyrning
Summa (h) per
kategori

40
5

30

30

15

150

50

100

100 20

20

5

50

50

25

40
180
50

40
180
50

100

542,5

100

220

330

Summa (tot)
1092.5

Överstrukna områden kommer inte att arbetas med.
5.10 Samhällsplanering och miljöövervakning
11.1 Prioriteringar och fokusområden

Miljöavdelningen kommer fortsätta att medverka i omstruktureringen av samverkansformer för
detaljplaner och bygglov. Miljöavdelningen ser ett behov av information och samverkan inom
samhällsbyggnadskontoret gällande bygg- och rivningsavfall.
Arbete med delaktighet i framtagande av den kommunövergripande VA-planen kommer att
prioriteras. En bra VA-plan förväntas innebära en förbättring av vattenkvalitén på sikt genom att
fastigheter kopplas till det kommunala VA-nätet.
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Dagvatten är också ett område som kommer att fokuseras på i granskningen av plan- och
byggärenden.
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Aktivitet

Antal
Totala behovet
objekt/ärend
(h)
en

Behov per
år (h)

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

Skattefina
nsierad tid
h
2017

Samhällsplanering och miljöövervakning
Bygglovsadministration
och planer

10-20 DP
1 ÖP

60
50

60

1-2 FÖP

40

40

Ca 550
bygglov

130

50

20

Lokala miljömål

50

VA-plan

200

110
50
200

Summa (h) per
finansieringskategori

170

360

Summa (tot)
530

Överstrukna områden kommer inte att arbetas med eller arbetas mindre med än behovet.
5.12 Remisser, interna och externa
5.12.1 Prioriteringar och fokusområden

Miljöavdelningen kommer under år 2017 att ta fram en rutin för remissgång tillsammans med
övriga avdelningar på samhällsbyggnadskontoret.
Aktivitet

Remisser, interna
och externa
Remisser från,
länsstyrelser, statliga
myndigheter och verk
Ex täkter, lagförslag m.
m,
Remisser gällande
tillstånd för offentliga
arrangemang
Summa (h) per
finansieringskategori

Totala behovet
(h)

Behov per
år (h)

21

0

168

22

0

11

Periodisk tillsyn
finansierad av
årsavgifter per år
(h)
2017

Tillsyn
finansierat
av
timavgifter
per år (h)
2017

168
11
179

Summa (tot)
179
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Skattefina
nsierad tid
h
2017
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6. Analys av tillsynen 2017
Med nuvarande resurser kommer Samhällsbyggnadsnämnden klara av att bedriva tillsyn som
svarar till miljöbalken och det behov som finns enligt behovsutredning 2017-2019. Några mindre
område kommer dock att bortprioriteras.
Det övergripande målet med denna tillsynsplan är att bedriva tillsyn enligt miljöbalken så effektivt
som möjligt inom ramen för befintliga resurser så att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Detta genom att:
Utföra effektiva och professionella tillsynsinsatser i de ärenden som inkommer utifrån
(händelsestyrd tillsyn).
b) Utföra effektiva och professionella tillsynsinsatser inom de tillsynsområden och i den
omfattning som framgår i denna tillsynsplan (planerad tillsyn).
c) Lämna objektiv och saklig information till verksamhetsutövare och allmänheten.
Tillsynsarbete kan effektiviseras genom bl. annat: rutiner, mallar samt rutiner för ärendeskrivande,
registrering, fakturering, information m.m. Under 2017 kommer prioriteras arbete med
information till verksamhetsutövare samt allmänheten både på hemsidan och som planerade
informationsinsatser riktade till olika verksamhetsgrupper.
Faktorer som påverkar oss 2017:
• Utveckling av ärendehanteringssystemet Castor
• 100 % av miljö och hälsoskyddsobjekten ska risk- och erfarenhetsbedömas under 2017,
Utveckla den erfarenhetsbaserade klassningen så att objekt som ”sköter sig” får nedsatt
tillsynstid och de som har allvarliga brister kommer att faktureras omgående. Detta
kommer ge effekt på tillsynstiden
• Eftersatt registervård och arkivering
• Värdegrundsarbete
• LEAN
• Inspektionsmetodik

7. Uppföljning och utvärdering
7.1 Uppföljning
Samtliga mål och aktiviteter som fastställs i denna planen ska följas upp, liksom
målen i Åre Kommuns utvecklingsplan. Aktiviteterna kommer att kopplas till mål
definierade i utvecklingsplanen. Uppföljningen kommer att ske vid
månadsrapportering för alla aktiviteter samt per kvartal för alla mål.
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I slutet av 2017 kommer miljöavdelningen utvärdera tillsynsarbetet och
tillsynsplanen. Inför utvärderingen ska en rutin utformas för att underlätta
utvärderingen och framtida arbete med tillsynsplanen.
7.2 Rapportering av tillsynsresultat
Resultat från all tillsyn dokumenteras (i rapport eller i beslut) och
verksamhetsutövaren får alltid ta del av tillsynsresultatet.
Alla resultat dokumenteras och bevaras i Samhällsbyggnadsnämndens
administrativa system.
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7.3 Normerande revisioner
Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet. Detta sker dock inte
årligen. Nästa planerade revision är 2017.
7.4 Utvärdering
Kundundersökning/enkäter görs regelbundet och redovisas genom NKI.
Utvärdering ska göras för att säkerställa att kontrollen har önskvärd effekt och att
kontrollen uppfyller de mål som fastställts. Verifieringen ska göras mot
Samhällsbyggnads gemensamma mål inom Åre kommun och mot de planerade
aktiviteterna.
7.5 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 inspektionsrapporter. I diariet registreras både offentliga och
hemliga handlingar.
En allmän handling är vanligen offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av
den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska
prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en
handling.
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Till varje nämndsammanträde upprättas en lista över de beslut som tagits på
delegation.
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