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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. Sprintar, aktiviteter och övrig tillsyn
4.1 Bakgrund
2017 var första året som miljöavdelningen arbetade med så kallade "sprintar". Att arbeta med
sprintar innebär att den planerade tillsynen organiseras och avgränsas i tid och omfattning. Att
bedriva den planerade tillsynen på detta sätt har underlättat samsynen och en rättvis bedömning i
tillsynsärenden samt att miljöinspektörernas spetskompetens utvecklas.
Inom varje sprint utses en sprintansvarig som tar fram sprintplan, information, kontrollpunkter
och checklistor för tillsynen. Sprintarna organiseras utefter gemensamma nämnare hos
verksamheterna. Vanligtvis görs detta genom att verksamheter inom samma bransch ingår i
samma sprint. Efter varje genomförd sprint tas en slutrapport fram där slutresultatet, förslag till
förbättringar samt förslag till uppföljande sprint tas fram.
Under kommande år kommer de kontrollpunkter där mycket brister upptäckts under tidigare
inspektioner att fortsätta finnas kvar som kontrollpunkter, för att få en bättre uppföljning.
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Den övriga delen av tillsynen ordnas i aktiviteter. Dessa har sitt ursprung från behovsutredningen
och omvärldsbevakning. Precis som för sprintarna utses en aktivitetsansvarig. Denne tar fram en
aktivitetsplan och det underlag som behövs för att kunna utföra aktiviteten. Efter utförd aktivitet
sammanställs resultatet i en slutrapport.
I både sprintar och aktiviteter arbetar miljöavdelningen med fokus på vatten och kemikalier.
Bakgrunden till dessa två fokusområden kommer från miljöavdelningens omvärldsbevakning och
har stark koppling till prioriterade miljökvalitetsmål (vattenmålen och giftfri miljö).
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4.2 Sprintar miljöskydd
Oljeavskiljare (OA)
Innefattar verksamheter med oljeavskiljare, exempelvis bensinstationer, verkstäder och tvätthallar.
Åkerier (ÅK)
Innefattar åkeriverksamheter. Kommer att ha fokus på verksamhetsutövarens egenkontroll, mest
riktat på de petroleumläckage som sker ute "på fält".
Köldmedia (CFC)
Innefattar verksamheter som innehar köldmedia (kyl, frys, värmepump etc). Granskning och
registrering av årsrapporter från läckagekontroller. Arbete med att begära in kompletteringar där
det behövs. Uppföljning av kompletteringar, samt handläggning av miljösanktionsavgifter och
beslut. I och med ny lagstiftning för köldmedia 2017 har antalet rapporteringsskyldiga ökat.
Enskilda avlopp (EA)
Inventering av enskilda avlopp samt uppföljning från tidigare upptäckta brister. Åre kommun har
många enskilda avlopp. Miljöavdelningen fokuserar tillsynen på de områden där det finns större
risk för förorening av vatten och smittspridning.
Gemensamhetsanläggningar avlopp (GA)
Fokus på verksamhetsutövarens kontrollprogram för provtagning. Inspektioner och uppföljning.
Gemensamma avloppsledningsnät (GL)
Inspektioner och granskning av egenkontroll. Innefattar ej kommunala ledningsnät.
Kommunala avloppsreningsverk (KARV)
Nytt för 2018 är reningsverket i Vik, som miljöavdelningen har övertagit från länsstyrelsen.
Fortsatt kontroll och uppföljning från tidigare förelägganden.
Jordbruk (JB)
Eftersom tillsynen över jordbruk påbörjades 2016 ligger fokus på att få en generell uppfattning
om inventerade jordbruks förutsättningar och efterlevnad av lagkrav från miljöbalken och dess
följdlagstiftning. Helhetsbilden är viktig vid upplägget av fortsatt tillsyn och vid avgörandet av
tillsynsintervall. Efter 2018 års jordbruks-SPRINT har alla inventerade jordbruk fått ett
tillsynsbesök. Därefter följer fokus på kemikalier och vatten, som övriga sprintar.
Gasformiga bränslen (GB)
Innefattar verksamheter med gasformiga bränslen, främst fjärrvärmeanläggningar men också
biogasanläggningar.
Avfallshantering (AVF)
Återvinningscentraler (ÅVC), återvinningsstationer (ÅVS), snötippar och slamanläggningar.
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Motorbanor (MB)
Fokusområden är risker vid bränslepåfyllning, eventuella läckage samt dagvatten. Därtill ligger
även fokus på egenkontroll, samt eventuella klagomål på buller.
Bergtäkter (TÄKT)
Innefattar främst tillsyn av B-anläggningar som är övertagna från länsstyrelsen. Ny sprint från
2018. Utöver B-anläggningar förekommer även C- och U-anläggningar i form av husbehovstäkter
som behöver inventeras och föras in i miljöavdelningens tillsynsregister.
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4.3 Aktiviteter miljöskydd
Borrkax
Då miljöavdelningen under åren haft en hel del klagomål på att borrkax sprids vid borrning av
bergvärme kommer en informationsinsats till borrare och exploatörer att genomföras.
Dagvattenanläggningar
Under senare år har flera klagomål inkommit till miljöavdelningen kopplade till grumling och
sedimentering i vattendrag som leder till 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 att plocka in inventerade
dagvattenanläggningar i planerade tillsynen och klargöra gränsdragningen mellan
vattenverksamhet och dagvattenanordning.
Övning olyckor
Då miljöavdelningen är med räddningstjänsten vid oväntade olyckor, vanligtvis kemikalieolyckor,
är det viktigt att gemensam övning sker. Här samarbetar miljöavdelningen och räddningstjänsten
för att olyckan ska få så små konsekvenser som möjligt.
Tandläkarmottagningar
En inventering planeras in för att lokalisera var potentiella kvicksilverföroreningar finns.
Information om krav på efterbehandlingsåtgärder vid avetablering eller sanering respektive utbyte
av kvicksilverförorenade avloppsrör kommer att tas fram.
PCB
I och med inventering av fastighetsägare kommer en informationsinsats att göras, samt begäran
av uppgifter angående PCB i byggnader att utföras.
Cisterner
I och med miljöavdelningens inventering av jordbruk år 2015-2016 har fler cisterner blivit
integrerade i den återkommande planerade tillsynen. Miljöavdelningen ska utöver detta inventera
cisterner för att skapa ett GIS-lager till kartsystemet.
Kemiska produkter
Under 2017 började CLP-förordningen att gälla för återförsäljare av kemiska produkter, vilket
innebär att kemiska produkter i butiker ska vara märkta enligt det globalt harmoniserade
systemet. Miljöavdelningen har tillsynsansvaret över återförsäljare av kemiska produkter om dessa
kommer från svenska leverantörer.
Bekämpningsmedel
Miljöavdelningen har tillsynsansvar över återförsäljare av bekämpningsmedel samt för
användningen av bekämpningsmedel. Det senare är integrerat i jordbrukssprinten, då jordbruken
står för majoriteten av användandet.
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Varor
Innefattar exempelvis leksaker, elektronik, kläder, skor etc. Miljöavdelningen har ett tillsynsansvar
över återförsäljare av varor som kommer från svenska leverantörer. Tillsynen är baserad på EU:s
kemikalielagstiftning REACH samt flertalet EU förordningar och direktiv.
Avfallsplan
Tekniska avdelningen påbörjade 2016 arbetet med en ny avfallsplan. Miljöavdelning kommer
löpande att fortsätta delta i arbetet.
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Deponier
En inventering av deponier ska påbörjas, vilket bör samordnas tillsammans med tekniska
avdelningen.
Byggavfall
I och med ökad exploatering samt med anledning av klagomål från allmänheten ser
miljöavdelningen ett fortsatt behov av att förebygga nedskräpning från byggarbetsplatser genom
informationsinsatser och inspektioner.
Animaliska biprodukter
Området har inventerats och de objekt som hanterar animaliska biprodukter, vilka
miljöavdelningen har tillsynsansvar för, har tagits in i tillsynsregistret under biogasanläggningar.
Arbetet med framtagandet av information, riktlinjer och rutiner kommer att fortgå tillsammans
med livsmedelsinspektörerna och länsstyrelsen.
Vattenskydd
Tillsynsansvaret för vattenskyddsområden (VSO) ligger fortfarande hos länsstyrelsen.
Miljöavdelningen handlägger ansökningar och anmälningar kopplat till
vattenskyddsföreskrifterna. Miljöavdelningen prioriterar att ta fram interna rutiner för
handläggning samt information till allmänheten om VSO och skyddsföreskrifterna. Integrerat i
den planerade tillsynen på miljöfarliga verksamheter kommer VSO att beaktas genom att krav
enligt skyddsföreskrifterna kommer att ställas.
4.4 Övrigt inom miljöskydd
Utöver sprintar och aktiviteter tillkommer arbetet med rådgivning, inkommande ärenden som
klagomålsärenden (skrotbilar, eldning, nedskräpning mm.), tillståndsansökningar och anmälningar
samt fortlöpande arbete med förorenade områden. Det senare området är beroende av ett
nationellt projekt och är därför svårt att planera och tidsreglera. Miljöavdelningen prioriterar att
lägga tiden på de förorenade objekten 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 utredning/sanering av Järpens
industriområde uppta tid från miljöavdelningen under perioden 2018-2019. Egeninitierat arbete
kommer dessutom att ske med samtliga kvarstående objekt inom riskklass 2, dessa 5 objekt
kommer att slutföras under tillsynsperioden fram till 2020.
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Utöver detta kommer miljöavdelningen under 2018 att integrera energirådgivning i den planerade
tillsynen genom att ta med vår regionala energirådgivare vid inspektionstillfället på de största
anläggningarna.
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4.5 Sprintar hälsoskydd
Förskolor och skolor (FSK)
Arbetet med förskolor och skolors egenkontroll kommer att fortsätta, samt uppföljning av rökfri
miljö.
Bassängbad (BAD)
Inkluderar badanläggningar som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis badhus och bassänger
men också badtunnor, kallbad etc. Fokus på egenkontroll och provtagning. Miljöavdelningen
kommer att bedriva tillsyn över badanläggningar årligen, med anledning av framkomna
kunskapsbrister hos verksamhetsutövarna som framkommit vid tidigare inspektioner, samt med
avseende på den risk som finns i verksamheterna.
Boenden och lokaler som upplåts åt allmänheten (BO)
Inkluderar hotell, campingar, samlingslokaler, idrottshallar, äldreboenden. Miljöavdelningens mest
omfattande sprint. Anledningen till att miljöavdelningen slagit ihop så många olika typer av
verksamheter i samma sprint är att de har gemensamma kontrollpunkter. Stort fokus på
möjligheten till att hålla rent med anledning av att förhindra smittspridning, underhåll för att
minimera risker för fukt och mikrobiella skador, samt egenkontroll av tappvattentemperatur för
att minimera risker för legionella.
Vård och skönhetsvård
I denna sprint ingår fotvård, massage, kiropraktorer, naprapater och solarium. Största andelen av
verksamheterna inom denna sprint är nyligen inventerade, vilket innebär att en helhetssyn
kommer att prioriteras.
Frisersalonger (FRIS)
Ett nyligen inventerat område. Miljöavdelningen har ännu inte bedrivit tillsyn över dessa
verksamheter. Fokus på kemikaliehanteringen.
4.6 Aktiviteter hälsoskydd
Buller
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 nattklubbar och barer.
Provtagning strandbad
I miljöavdelningens tillsynsansvar ingår provtagning av EU-bad. I Åre kommun finns inga EUbad, men miljöavdelningen kommer att provta de större strandbad som allmänheten nyttjar.
Provtagningen sker efter Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndigheternas
föreskrifter och allmänna råd.
Inventering fastighetsägare
En inventering över fastighetsägare har påbörjats. Dessa ska in i tillsynsregistret för löpande
tillsyn.
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4.7 Övrigt inom hälsoskydd
Utöver sprintar och aktiviteter tillkommer arbetet med rådgivning, inkommande ärenden som
klagomål (fukt- och mögelproblem, buller, skadedjur mm.), tillståndsansökningar och
anmälningar.
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4.8 Samhällsplanering och miljöövervakning
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.
Miljöavdelningen är med i granskning av större plan- och byggärenden. I detta arbete ligger stort
fokus på dagvattenhantering.
4.9 Remisser, interna och externa
Miljöavdelningen hanterar remisser från länsstyrelsen, skogsstyrelsen, naturvårdsverket och andra
externa myndigheter, samt internremisser från plan- och byggavdelningen.

5. Resursberäkningar
Underlaget för att räkna ut behovet av resurser hämtas från behovsutredningen.
5.1 Gemensamma underlag för beräkningarna
För att få ett grepp 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.
5.1.1 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.
5.2 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.
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5.2.1 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.
5.2.2 Taxa

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.

6. Kompetensutveckling
Inspektörer på miljöavdelningen har olika utbildningar inom miljö- och hälsoskydd. Vissa är
utbildade miljö- och hälsoskyddsinspektörer och andra har annan miljövetenskaplig utbildning.
Miljöavdelningen har tagit fram en kompetenskartläggning för avdelningen i stort och för varje
inspektör för att lättare kunna se vilket behov av kompetensutveckling vi behöver kopplat till
varje tillsynsområde. Ett arbete med en kompetensplan är påbörjat. Syftet med denna plan är att
lättare prioritera utbildningar och utveckla den spetskompetens som behövs för att uppnå bästa
möjliga tillsyn. Därefter kommer utvecklingsplaner att tas fram av respektive inspektör
tillsammans med miljöchef.
I och med övertagandet av tillsynsobjekt från länsstyrelsen ser miljöavdelningen ett behov av att
höja kunskapsnivån gällande bergtäkter.

7. Analys av tillsynen 2018
Med nuvarande resurser kommer Samhällsbyggnadsnämnden klara av att bedriva tillsyn som
svarar till miljöbalken och det behov som finns enligt behovsutredning 2018-2020.
Faktorer som påverkar oss 2018:
• Utveckling av ärendehanteringssystemet Castor
• Eftersatt registervård och arkivering
• Värdegrundsarbete
• LEAN
• Inspektionsmetodik
• Rättssäkerhet

8. Uppföljning och utvärdering
8.1 Uppföljning
Samtliga mål, sprintar och aktiviteter som fastställs i denna planen ska kopplas och
följas upp genom nämndspecifika mål. Uppföljningen kommer att ske genom
månadsrapportering på kontorsnivå samt per kvartal genom rapportering till
nämnden.
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I slutet av 2018 kommer miljöavdelningen utvärdera tillsynsarbetet och
tillsynsplanen. Utvärderingen ligger sedan till grund för en uppdaterad tillsynsplan
och produktionsplan.
8.2 Rapportering av tillsynsresultat
Resultat från all tillsyn dokumenteras i rapport eller i beslut och verksamhetsutövaren
får alltid ta del av tillsynsresultatet.
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Alla resultat dokumenteras och bevaras i Samhällsbyggnadsnämndens
administrativa system.
8.3 Normerande revisioner
Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet. Detta sker dock inte
årligen. Länsstyrelsen besökte miljöavdelningen senast hösten 2017.
8.4 Utvärdering
Kundundersökning/enkäter görs regelbundet och redovisas genom nöjd kundindex
(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.
8.5 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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