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1. Inledning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som operativ tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 
krav på sig att för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 
nämndens ansvarsområden (miljötillsynsförordningen kap. 1 § 8). Planen ska grunda sig 
på tillsynsmyndighetens behovsutredning och myndighetens register över tillsynsobjekt. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i detta dokument preciserat vilka tillsynsinsatser 
som planeras att genomföras under 2021 utifrån troligen givna resurser, kan komma att 
bli ändringar utifrån budget 2021. Tillsynsbehovet styrs dels av de intervall som finns 
fastlagda för tillsyn av olika branscher, händelser i omvärlden, nationella projekt och 
erfarenheter av tidigare tillsyn.  

Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd utgår från nämndens resursbehovsutredning 
för åren 2021 – 2023.  

Planerad livsmedelskontroll för 2021 beskrivs inte i tillsynsplanen utan i kontrollplanen, 
som även den fastställs av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kontrollplanen är den 
operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig 
kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
uppdrag 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och 
hälsoskyddstillsyn. Det innebär att nämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen 
enligt lag ska utföra inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har tillsyn över 
flertalet av de verksamheter och åtgärder inom kommunen som kan påverka vår miljö- 
och hälsoskyddskontoret. Vi har en central roll i arbetet för att Växjö ska vara en 
fantastisk plats att leva, bo och verka på för företag, invånare och besökare - nu och i 
framtiden.   

Arbetet omfattar tillsyn och kontroll enligt främst miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen samt rådgivning och information till verksamhetsutövare och 
enskilda. Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken, att främja en god hälsa och bra 
miljö för medborgarna, samt skydda dem mot störningar. Livsmedelskontrollen ska på 
motsvarande sätt säkerställa livsmedelslagens syfte att konsumenterna ska ha tillgång 
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till säkra och redliga livsmedel. Nämnden bevakar också samhällsplaneringen så att 
miljö- och hälsoskyddsfrågorna beaktas för att bidra till ett hållbart samhälle. 

3. Verksamhetsidé 
God miljö och hälsa för en hållbar framtid! 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för en hälsosam och hållbar tillvaro med fokus 
på miljö, mat och hälsa. Vi ger god service och är tillgängliga, professionella och 
rättssäkra i vår myndighetsutövning. Vårt arbete medverkar till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling.  
 

4. Organisation 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till förvaltningen att utföra tillsyn på 
nämndens uppdrag. Delegationen gäller inte ärenden av större vikt eller principiella 
ärenden. 

Förvaltningen har två enheter (miljöskydd och livsmedel/hälsoskydd) som leds av varsin 
enhetschef. Utöver detta finns en stab där ledning och verksamhetsstöd ligger. 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för hela förvaltningen medan 
enhetscheferna har verksamhets-, budget- och personalansvar för respektive enhet. 

5. Omvärldsbevakning 
För att kunna bedriva en verksamhet i framkant måste vi ständigt bevaka förändringar i 
omvärlden. Det är självklart att vi måste ha god kunskap om gällande lagstiftning och 
rättspraxis och använda denna i vår myndighetsutövning. För att utveckla våra 
arbetssätt behöver vi också lära av andras sätt att arbeta.  

6. Samverkan 
Samverkan med andra på alla nivåer, nationellt, regionalt och lokalt, är viktigt, detta för 
att kunna hålla oss uppdaterade samt få inspiration av andra och på så sätt hushålla med 
resurserna. Det är även viktigt att vara en del av att utveckla det nationella arbetet i 
form av deltagande i nationella miljöbalksstrategin, SNOL (Sveriges Nätverk för Offentlig 
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kontroll inom Livsmedelskedjan) med flera. Regionalt är vi medlemmar i Miljösamverkan 
Kronoberg – Blekinge. Inom miljösamverkan sker stor del av den regionala 
tillsynssamverkan genom flera tillsynsspecifika nätverk, utbildningar och gemensamma 
projekt.  

Lokalt har vi samarbeten och med delar av kommunkoncernen, SSAM och 
Räddningstjänsten med flera.  

7. Verksamhetsutveckling 
Vi behöver ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt för att leverera en effektiv och 
rättssäker myndighetsutövning med ett gott bemötande och en hög servicenivå. 
Omvärlden förändras ständigt och för att vara i framkant behöver vi ha en god 
omvärldsbevakning och bevaka lagstiftarens intentioner och utvecklingen av rättspraxis. 

Vi har också sedan ett antal år tillbaka en välutvecklad verksamhetshandbok som 
innehåller ett stort antal handläggningsrutiner och annan information. Denna revideras 
och utvecklas kontinuerligt för att bli ett naturligt stöd vid handläggning. 

Vi utvecklar och administrerar våra egna e-tjänster och så att vi kan bli ännu bättre på 
att förenkla kontakterna med företag och invånare.  

Flera digitaliseringsprojekt håller på att utvecklas, så som digital posthantering, 
självbokningssystem för tillsyn och digitala inspektioner. Dessa ska leda till ökad service 
för de vi är till för och mer effektiv handläggning. Vi har också en digitaliseringsplan med 
en nyttovärdering för att kunna arbeta långsiktigt och hållbart med utveckling inom 
digitalisering.  

Vi håller på att kartlägga processerna inom tillstånd och tillsyn för att identifiera 
effektiviseringsåtgärder och öka samsynen mellan de olika grupperna. 

8. Kommunikation 
Vår förmåga att kommunicera med olika aktörer är mycket betydelsefull och påverkar 
till stor del vilken effekt vårt tillsynsarbete får samt hur verksamhetsutövarna upplever 
nämndens arbete. 

Nämnden nyttjar kommunikationsavdelningen för arbete med bland annat 
informationsspridning på kommunens externa webbplats och stöd till inspektörerna 
med riktat informationsarbete. Vilka riktade informationsinsatser som genomförs styrs i 
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stor utsträckning av de projekt/åtgärder som ska genomföras inom tillsynsarbetet. 
 

9. Förvaltningsövergripande 
9.1 Resursfördelning 2021 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet delas in i nio arbetsområden. 

Resursfördelningen baseras dels på den lagstiftning som olika arbetsområden utgår ifrån 
samt de avvägningar, riskbedömningar och prioriteringar som gjorts. 
 

 

10. Hälsoskydd  
Tilldelad resurs: 4,0 åa 

Vårt hälsoskyddsarbete syftar till att uppnå god folkhälsa genom att ta bort eller minska 
risker för olägenheter för människors hälsa. Vi arbetar för att uppnå det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” som innehåller bland annat mål för buller i vår 
vardag och radon. Vi arbetar också för de nationella folkhälsomålen “Sunda och säkra 
miljöer och produkter”, “Trygga och goda uppväxtvillkor”, samt “Gott skydd mot 
smittspridning”.  
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Vi utövar hälsoskyddstillsyn enligt bland annat miljöbalken och kommunens lokala 
föreskrifter. Dessutom arbetar nämnden förebyggande, bland annat inom områdena 
innemiljö, allergier, och buller. Utifrån kommunens klimatanpassningsplan arbetar vi för 
en god inomhusmiljö och skydd vid värmeböljor med fokus på barns större behov samt 
minskad energianvändning. 

Merparten av vår tillsyn sker som löpande tillsyn i form av tillsynsbesök, handläggning av 
anmälningar av verksamheter som ska startas, rådgivning, informationsinsatser med 
mera. En stor andel av tillsynen görs också vid inkomna klagomål. Tillsyn kan även 
bedrivas i projektform med inriktning mot aktuella frågor eller där vi bedömt att det 
finns ett stort tillsynsbehov. Vi yttrar oss även utifrån våra aspekter över nybyggnation 
av skol- och förskoleverksamhet, flerbostadshus och placering av verksamheter som kan 
vara störande för att minska risk för störningar framöver. 

10.1 Tillsynsområden 
Hälsoskyddsverksamheter 

Det finns omkring 1 150 verksamheter inom hälsoskyddsområdet i kommunen för vilka vi 
bedömt att det krävs någon form av regelbunden tillsyn (minst vart 5 år). 
Hälsoskyddsverksamheterna i miljöbalken delas in i två kategorier; anmälningspliktiga 
och ej anmälningspliktiga. Anmälningspliktiga är hygienverksamheter med 
skärande/stickande verktyg eller risk för blodsmitta, bassängbad samt skolor och 
förskolor. De ska göra anmälan innan de startar verksamheten och de omfattas också av 
krav på dokumenterad egenkontroll.  

Bostäder och klagomålsärenden 

Planerad bostadstillsyn bedrivs för att förebygga störningar i bostäder. 2015 påbörjades 
tillsynen av fastighetsägare i kommunen och innebär att vi utför planerad tillsyn av 
fastighetsägare med mer än 10 lägenheter. I tillsynen ingår årliga tillsynsmöten med 
större fastighetsägare. Ett antal bostadsklagomål inkommer också varje år. Mängden 
varierar mellan åren och kan inte förutses. Det kan gälla mögel, fukt, fel i luftväxling, 
temperatur eller skadedjur. Det kan även vara störningar utifrån som buller, dålig lukt, 
störande katter och hundar med mera. Enklare klagomålsärenden klaras av per telefon 
men vanligtvis krävs inspektioner och utredningar. 

Djurhållning  

I tillsynen enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö ingår 
att handlägga ansökan om att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä 
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som inte är sällskapsdjur samt orm, inom område med detaljplan. Vi yttrar oss också 
ibland i bygglovsärenden som rör djurhållning nära bostad, även i områden utanför 
detaljplan. Då påtalas allergirisker och risker för störningar av till exempel lukt, buller 
och flugor. 

Kosmetiska produkter 

Miljö- och hälsoskyddskontoret tittar på att märkningen av kosmetiska produkter som 
säljs till kund är rätt. Felaktig märkning kan leda till miljösanktionsavgift. Kosmetiska 
produkter säljs ofta av hygieniska verksamheter där vi har planerad återkommande 
tillsyn. Tillsyn av kosmetiska produkter som säljs i detaljhandeln har hittills gjorts i 
projektform och vid klagomål. 

Kommunalt folkhälsoarbete 

En god folkhälsa, som är ett samhällsmål, är resultatet av att människor mår bra där de 
bor och arbetar. För att uppnå detta ägnar sig nämnden åt förebyggande arbete 
beträffande innemiljö, allergier, tobak, buller, livsmedel med mera som en del i övrigt 
tillsynsarbete. Inom Växjö kommun bedrivs folkhälsoarbete på flera plan. 

10.2 Målsättningar för den löpande hälsoskyddstillsynen  
• Vi ska kommunicera vår roll på ett så bra sätt så att verksamhetsutövaren förstår 

varför tillsyn görs och fördelarna med den.  
• När tidsatta krav på åtgärder ställs ska uppföljning ske snarast efter att 

åtgärdstiden har löpt ut. 
• För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra 

minst 1 ett tillsynsbesök där en kollega följer med. 
• Svar på anmälningsärende ska lämnas inom 6 veckor från det att komplett 

anmälan inkommit.  
• Inspektionsrapporter ska skickas inom tre veckor. 

 
 

10.3 Planerad tillsyn hälsoskydd 2021 
 

Bransch Antal 
(st) 

Tillsynsplan 2021 

Antal planerade besök 

(st) 

Beräknad tid 

tillsyn/handläggning 

(h) 
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Skolor inkl. fritidsgårdar 67 67 390 
Förskolor 89 0 0 
Fotvård (som 
huvudverksamhet) 24 0 0 

Skönhetsvård, hudvård, 
manikyr, pedikyr, 
akupunktur 

27 12 72 

Tatuering, piercing (som 
huvudverksamhet) 24 24 144 

Bassängbad 31 0 0 
Samlingslokaler 50 0 0 
Massage 55 0 0 
Frisersalong 147 73 294 
 Vård- och omsorgsboende 75 30 230 
Idrottsanläggning 144 125 462 
Strandbad 44 82 82 
Bostäder (fastighetsägare) 228 15 129 
Möten med fastighetsägare 8 8 48 
Tillfälliga boenden 57 43 159 
Övriga objekt * med ej 
kontinuerlig tillsyn 91   

Summa 1161 479 2010 
*Familjedaghem, övriga alternativa behandlingar, förvaring av djur mm 

 

 

 

Övrig tillsyn 2020 Beräknad tid tillsyn/handläggning (h)  

Djurhållning inom detaljplanerat område 50 

Höga ljud o inomhusbuller 100 

Klagomål, remisser, anmälningsärenden, 
förbud, information, rådgivning, 
miljösanktionsavgifter mm 

1869 
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Summa 2019 

 

 
10.4 Fokusområden och prioriteringar 2021 
Projekt kosmetiska produkter 
Under 2021 avser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen delta i Läkemedelsverkets 
tillsynsprojekt av hudkrämer som säljs till slutkonsument. Projektet riktar sig mot 
hudblekande krämer som innehåller otillåtna ämnen. Tillsynen som utförs kommer ingå 
som en del i den ordinarie tillsynen av frisersalonger. 
 
Möten med fastighetsägare 
Som ett komplement till bostadstillsyn ute i fält genomförs även tillsynsmöten med de 
större fastighetsägarna. De möten som har hållits hittills har varit uppskattade, effektiva 
och vi upplever stort mervärde i att träffa fastighetsägarna personligen. Till exempel 
upplever vi att kommunikationen mellan oss blir enklare och vi får möjlighet betona 
saker som vi har sett i tillsynen och/eller göra tillsyn på fastighetsbolagens 
egenkontroll. Fastighetsbolagen får i sin ut möjlighet att ge feedback på vår metodik och 
rapporter. Mötena är en viktig del i att genomföra tillsyn som har effekt.  
 

10.5 Mått 
Uppföljningstal 

• Andel besökta anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt som i tillsynsplanen 
planerades få besök (%). 

• Andel besökta ej anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt som i tillsynsplanen 
planerades få besök (%). 

• Andel anmälningsärenden med max 6 veckors handläggningstid från inkommen 
komplett anmälan (%). 

• Andel handläggare som haft en kollega med vid ett tillsynsbesök (%) 

Verksamhetsmått 

• Antal anmälningspliktiga verksamheter (st). 
• Antal ej anmälningspliktiga verksamheter (st). 
• Antal tillsynsbesök anmälningspliktiga verksamheter (st). 
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• Antal tillsynsbesök ej anmälningspliktiga verksamheter (st). 
• Antal ärenden bostadsklagomål (st). 
• Antal övriga oplanerade tillsynsbesök (st). 
• Antal fastighetsägare där planerad bostadstillsyn genomförts (st). 
• Antal anmälningsärenden (st). 
• Antal miljösanktionsavgifter hälsoskydd (st). 
• Antal förelägganden inom hälsoskyddstillsynen (st). 
• Antal inkomna överklaganden från hälsoskyddsverksamheter (st). 
• Antal avgöranden från högsta instans på överklagade hälsoskyddsärenden (st) 
• Antal avgöranden från högsta instans på överklagade hälsoskyddsärenden där vi fått 

rätt (st). 
• Antal evenemang där hälsoskyddstillsyn utförts (st). 
• Antal årsarbetskrafter hälsoskyddstillsyn (ÅA). 

11. Tobak och liknande produkter 
Tilldelad resurs: 0,5 åa 

Genom tillsyn arbetar miljö- och hälsoskyddskontoret för att uppnå det nationella 
miljökvalitetsmålet “Minskat bruk av tobak”.  

Fokus inom tobaksområdet 2021 är tillståndsprövningar och yttre tillsyn med inriktning 
på bland annat märkning och uppföljning av verksamheternas egenkontroll. Tillsyn av 
rökfria miljöer kommer i huvudsak att vara klagomålsbaserat. Behov av löpande tillsyn av 
rökfria miljöer kommer dock ses över. 

11.1 Planerad tillsyn och övrig tillsyn tobak 2021 

Planerad tillsyn 
Antal 

(st) 

Planerade tillsynsärenden 

(st) 
Tillsynstid (h) 

Försäljning av tobaksvaror och 
e-cigaretter 

66 66 231 

Inre tillsyn 60 0 0 

Rökfria miljöer  20 20 

Summa  86 410 
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Övrig tillsyn Antal (st) Resursbehov 
(h) 

Tillståndsprövning 7 56 
Övrigt ej periodisk tillsyn: Anmälan om 
ändring, Klagomål, remisser, förbud, 
föreläggande, varning, information, 
rådgivning 

 167 

Summa  7 223 
 

11.2 Mått 

Uppföljningstal 

• Andel tillsynade tobaksförsäljningsställen som i tillsynsplanen planeras få tillsyn 
(%) 

Verksamhetsmått 

• Antal försäljningsställen (st). 

• Antal ansökan om tobakstillstånd (st). 

• Antal tillsynsärenden rökfria miljöer (st). 

12. Strålskydd 
Tilldelad resurs: 0,3 åa 

Säker strålmiljö 

Vi bedriver tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. Även vid tillsyn på 
förskolor och skolor tas hänsyn till strålningsfrågor; skuggiga utomhusmiljöer ska finnas 
som skydd från UV-strålning. Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar yttranden inför 
bygglov för nya master för mobiltelefoni. Det finns frågor och oro kring risker med 
elektromagnetiska fält. Miljö- och hälsoskyddskontoret följer nationella anvisningar och 
råd i vår tillsyn och vid bedömningar av risker från elektromagnetiska fält.  

Bakgrundsstrålning 
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Vi mäter radioaktiv bakgrundsstrålning (gammastrålning) var sjunde månad på fyra 
platser inom kommunen. Mätningen är en del av landets beredskap för radiologiska och 
nukleära olyckor och genomförs av alla kommuner. Resultatet rapporteras till 
Länsstyrelsen som sammanställer informationen till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Radon  

Miljö- och hälsoskyddskontoret ger information och råd om radon i bostäder och 
dricksvatten (egen brunn). Vid förhöjda halter av radon bör åtgärder vidtas för att sänka 
radonhalten i bostaden, eftersom det innebär en hälsorisk. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret informerar egnahemsägare om metoder, möjlighet till 
saneringsbidrag och hur man kommer i kontakt med fackman. Vi kan inte förmedla 
mätutrustning. Våra informationsinsatser är viktiga för fastighetsägarnas kunskap och 
förebyggande arbete. Under 2018 infördes bidrag för radonsanering. Detta handläggs av 
länsstyrelsen. 

För skolverksamheter, vårdlokaler och fastighetsägare till flerbostadshus, är radonfrågan 
en del av egenkontrollarbetet och ingår i den återkommande tillsynen. En del av vår 
tillsyn på hyresbostäder 2021 kommer att vara på mindre fastighetsägare och om de har 
kontrollerat radonhalten i inomhusluften i sina bostäder.  

12.1 Planerad tillsyn och övrig tillsyn strålskydd 2021 

Bransch  Objekt (st) 
Planerade 

tillsynsärenden (st) 
Tillsynstid (h) 

Radontillsyn (fastighetsägare) 171 52 156 

Solarier 4 4 16 

Summa 175 56 172 

 

Övrig tillsyn Antal uppskattade ärenden 2021 Antal timmar (h) 

Rådgivning radon  100 

Elektromagnetisk strålning  50 

Bakgrundsstrålning 2 16 

Summa 2 166 
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12.2 Fokusområden och prioriteringar 2021 
Systematisk radontillsyn 

Varje år utförs radontillsyn av fastighetsägare som äger ett fåtal flerbostadshus med 

cirka 25 lägenheter totalt. Dessa omfattas inte av den ordinarie bostadtillsynen. 

Tillsynen riktar fokus på skyldigheten att regelbundet mäta förekomsten av radon i 

bostäder och omfattar cirka 50 fastighetsägare per år. I tillsynen ingår att begära in och 

granska analysrapporter och ställa krav på åtgärder vid behov. 

12.3 Mått 
 

Uppföljningstal 

• Andel tillsynade fastigheter, som i tillsynsplanen planeras få tillsyn av radon (%). 

Verksamhetsmått 

• Antal ärenden där radonhalten överstiger gränsvärdet (st). 

• Antal ärenden där vi får förelägga fastighetsägare om att redovisa mätresultat 

(st). 

• Antal ärenden där vi får förelägga fastighetsägare om att vidta åtgärder för att 

minska radonhalt till acceptabla nivåer (st). 

 

13. Receptfria läkemedel 
Tilldelad resurs: 0,03 åa 

Miljö- och hälsoskyddskontoret utför kontroll av receptfria läkemedel som säljs utanför 
apotek. Det finns ca 45 försäljningsställen i Växjö kommun. Kontrollen omfattar bland 
annat att läkemedel exponeras korrekt, inte säljs till minderåriga och att försäljaren har 
ett egenkontrollprogram. Vid brister som verksamheten inte genomför frivilligt 
rapporterar miljö- och hälsoskyddskontoret till Läkemedelsverket som då kan förelägga 



Information från  
Växjö kommun 

16 
 

verksamheten, vilket kommunen inte har befogenheter för. Planerad tillsyn av 
verksamheter utförs var tredje år. Under 2021 utförs endast händelsestyrd tillsyn som 
följs av exempelvis klagomål. 

13.1 Planerad tillsyn och övrig tillsyn 2021 

 Planerade 
tillsynsbesök (st) Tillsynstid (h) 

Tillsyn receptfria läkemedel 0 0 
Övrig tillsyn och vägledning 
(klagomål, information)  30 

Summa   30 

13.2 Mått 

Uppföljningstal 

• Andel tillsynade försäljningsställen, med försäljning av receptfria läkemedel, som i 
tillsynsplanen planeras få tillsyn (%) 

Verksamhetsmått 

• Antal försäljningsställen (st). 

14. Animaliska biprodukter (ABP) 
Tilldelad resurs: 0,03 åa 

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som 
ännu inte bearbetats eller behandlats så att de ingår i begreppet framställda 
produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från 
slaktade djur. Ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel bedöms också vara 
animaliska biprodukter. 

Mycket av tillsynen av animaliska biprodukter görs i samband med till exempel 
lantbrukstillsynen. På lantbruken är det främst gödselhanteringen och 
hanteringen av döda djur som kontrolleras. Hanteringen av animaliska 
biprodukter kontrolleras också enligt livsmedelslagstiftningen, exempelvis i 
livsmedelsbutiker. 
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Den arbetsuppgiften som bara rör animaliska biprodukter är nedgrävning av 
animaliskt avfall så som döda djur, främst häst. st. Se tabellen nedan. 

 Befintliga resurser 2021 (h) 
Nedgrävning av animaliskt avfall 30 

 

15. Miljöskydd 
Tilldelad resurs: 12,3 åa 

Miljöskydd omfattar tillsyn av miljöfarliga verksamheter, exempelvis industrier, 
bilverkstäder, enskilt avlopp med mera.  Merparten av vår tillsyn sker som löpande 
tillsyn i form av återkommande tillsynsbesök, prövning av verksamheter som ska startas 
eller ändras, granskning av miljörapporter, årsrapporter och egenkontrollprogram, 
rådgivning, informationsinsatser med mera.  

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål, dessa är vägledande för miljö- och 
hälsoskyddskontorets tillsyn enligt miljöbalken. De nationella målen har konkretiserats 
både i regionala och kommunala miljömål. Och en grund till vår tillsyn är att de satta 
miljömålen ska uppfyllas.  

Tillsynen för främst enskilt avlopp och lantbruk planeras även utifrån 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten. Där vattenmyndigheten har angett 
vilka åtgärder som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. En 
miljökvalitetsnorm är ett kvalitetskrav som ska uppnås. Kommuner och myndigheter har 
vid planering, tillsyn och tillståndsgivning huvudansvaret för att normerna följs.  

Vi ska bland annat vägleda och bedriva tillsyn för att verksamhetsutövare för bland annat 
lantbruk och industrier att göra insatser i och omkring vattenmiljöerna som leder till att 
vattenkvaliteten faktiskt förbättras, så att miljökvalitetsnormerna följs. Vår tillsyn är en 
del av att miljökvalitetsnormer ska uppfyllas.  
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15.1 Tillsynsområden 
Miljöfarlig verksamhet 

Detta är det största tillsynsområdet och omfattar tillsyn på i princip all verksamhet inom 
kommunen som klassas som miljöstörande enligt miljöbalkens definition. Miljöfarliga 
verksamheter indelas enligt miljöprövningsförordningen i tre kategorier, 
tillståndspliktiga, anmälningspliktiga eller övriga verksamheter. Sammantaget finns 
ungefär 1300 verksamheter där det finns behov av återkommande tillsyn. För de allra 
minsta verksamheterna kommer tillsynen att genomföras i projektform istället för 
inplanerade återkommande besök.  

IED-verksamheter   

Vissa tillståndspliktiga verksamheter berörs även av industriutsläppsförordningen 
(2013:250) som är en följd av EU:s industriutsläppsdirektiv. Verksamheter som berörs av 
industriutsläppsförordningen brukar kalls för IED-verksamheter. IED-verksamhet är en 
verksamhet som enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) är 
tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i. Det finns särskilda krav på 
tillsynsmyndigheten som ska:  

• Skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till 
verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket, 
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• Återbesöka verksamheten inom sex månader om myndigheten vid det föregående 
besöket fann någon allvarlig brist,  

• Genomföra tillsynsbesök minst vart 3:e år,  
• Upprätta ett tillsynsprogram för varje industriutsläppsverksamhet där 

tillsynsmyndigheten bestämmer hur ofta tillsynsbesök ska genomföras.  

Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsyn på två IED-verksamheter, Häringetorps 
avfallsanläggning och Sundets avloppsreningsverk. 

Förorenade områden  

Gamla industriområden, deponier, bensinstationer är exempel på platser där 
föroreningar i mark eller grundvatten ofta förekommer. För merparten av de förorenade 
områden som finns i kommunen har miljö- och hälsoskyddskontoret tillsynsansvaret. 
Tillsynen kan delas upp i händelsestyrd och egeninitierad. Händelsestyrd är 
inkommande ärenden av olika slag, t ex i samband med planering, exploatering och 
akuta utsläpp. Den egeninitierade tillsynen utgår från den inventering/identifiering som 
länsstyrelsen gjort av branscher och verksamheter där det misstänks eller finns vetskap 
om föroreningar. Där behövs tillsynsinsatser för att få till stånd markundersökningar, 
utredningar och eventuellt saneringar.   

Det finns ett behov av att fokusera på den egeninitierade tillsynen av prioriterade 
verksamheter, dvs de med riskklass 1 och 2, för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
avseende förorenade områden. Enligt preciseringen av målet ska förorenade områden 
vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa 
eller miljön.  

Kommunen genom länsstyrelsen söker statliga bidrag för en åtgärdsutredning under 
2021 för markföroreningen på Helgö som har den högsta riskklassen. 

Kemiska produkter  

Tillsynen över hantering och märkning av kemiska och hygieniska produkter sker 
normalt som del av den ordinarie miljötillsynen. Specifika typer av ärenden berör till 
exempel spridning av bekämpningsmedel, köldmedier och ärenden kopplade till PCB.  

Avfall och producentansvar  

All hantering av avfall ska ske på ett bra sätt från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt och 
med hänsyn till kretsloppsprincipen samt avfallshierarkin. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret har det lokala tillsynsansvaret över avfallshanteringen både på 
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verksamheter där avfallet uppkommer, vid lagring och vid olika behandlingsanläggningar 
samt avfallstransportörer. Vi har även tillsyn vid nedskräpningsärenden.   

Värmepumpar 

För installation av värmepump som utvinner värme ur berg, mark, grundvatten eller 
ytvatten gäller normalt anmälningsplikt. 

Naturvård 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsynsansvaret över de 7 naturreservat som 
kommunen har inrättat. Vår uppgift är att kontrollera att reservatsföreskrifterna 
efterlevs och i detta innefattas handläggning av tillståndsansökningar och dispenser från 
föreskrifterna och att hantera klagomålsärenden. 

Enskilda avlopp 

För att anlägga en ny avloppsanläggning för rening av avloppsvatten krävs tillstånd eller 
anmälan som prövas av miljö- och hälsoskyddskontoret. I kommunen finns ca 6200 
enskilda avloppsanläggningar. Att följa upp standarden på dessa och vid behov kräva 
förbättringar är sedan några år en prioriterad arbetsuppgift. För att öka åtgärdstakten av 
avloppsanläggningar äldre än 20 år sker tillsyn av ca 200 äldre anläggningar per år.  

I vissa tätt bebyggda områden på landsbygden är möjligheterna till egen 
avloppsanläggning för varje fastighet begränsade. Detta på grund av risken för 
förorening av grund- och/eller ytvatten. Möjliga sätt att lösa avloppsfrågan i sådana 
områden är att bygga en gemensam lokal reningsanläggning eller att ansluta till 
kommunalt avloppsnät. Arbetet med att få fram lösningar för dessa områden sker i 
samarbete med andra förvaltningar i kommunen. 

Vattenskyddsområden 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsyn över skyddsområden kring 
dricksvattentäkter. Idag finns det fastställda skyddsområden 7 vattentäkter. Utöver 
själva tillsynen hanterar vi anmälningsärenden och tillståndsplikt enligt 
vattenskyddsföreskrifterna. 

15.2 Målsättningar för den löpande miljötillsynen 
 

• Alla verksamheter inspekteras i förhållande till planerat inspektionsintervall. 
• Vi ska kommunicera vår roll på ett så bra sätt så att verksamhetsutövaren förstår 

varför tillsyn görs och fördelarna med den.  
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• När tidsatta krav på åtgärder ställs ska uppföljning ske snarast efter att 
åtgärdstiden har löpt ut. 

• För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra 
minst 1 tillsynsbesök där kollega följer med.  

• Varje handläggare ska granska minst ett beslut av en kollega. 
• Svar på anmälningsärenden lämnas normalt inom 6 veckor från det att anmälan 

inkommit.  
• En första granskning av inkommen anmälan görs normalt inom en vecka från det 

att den inkommit. 
• Tillstånd för enskilt avlopp lämnas normalt inom 8 veckor efter komplett 

ansökan. 
• Svar på anmälan/ansökan om värmepump lämnas normalt inom 3 veckor efter 

komplett ansökan/anmälan.  
 
 

15.3 Planerad tillsyn miljöskydd 2021 

Bransch 
Verksamheter 

(st) 

Planerade 

tillsynsbesök (st) 
Tillsynstid (h) 

Lantbruk 341 75 451 

Fiskodling 1 0 6 

Utvinning - berg, grus 
torv, jord 11 15 290 

Livsmedel och foder  6 6 34 

Trävaror 8 6 74 

Fotografisk o grafisk 
produktion 6 1 4 

Kemiska produkter 72 14 133 

Gummi- och plastvaror 8 7 72 

Icke-metalliska 
mineraliska produkter 2 2 30 

Stål och metall 1 1 12 
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Metall- o 
plastytbehandling, 
avfettning mm 

16 15 170 

Metallbearbetning 22 20 236 

Förbrukning av org. 
lösningsmedel 19 11 97 

Gasformiga bränslen mm, 
el, värme, kyla 14 4 148 

Fordonsservice och 
drivmedelshantering 147 66 430 

Hamnar o flygplatser 14 2 42 

Laboratorier 1 1 4 

Hälso- och sjukvård 32 2 30 

Rening av avloppsvatten 12 4 311 

Avfall  57 38 971 

Skjutfält, skjutbanor och 
sportanläggningar 28 19 69 

Begravningsverksamhet 1 1 20 

Coronaflyttad tillsyn 73 73 386 

Summa 892 383 4060 

 
 

Övrig tillsyn 

Antal 

uppskattade 

ärenden 2020 

Antal 

uppskattade 

tillsynsbesök (st) 

Antal 

tillsynstimmar (h) 

Enskilda avlopp 
510  3320 

Tillsyn äldre 
avloppsanläggningar 

200 200 600 

Tillsyn minireningsverk 13 13 30 

Värmepumpar 140  280 
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Köldmediekontroll 450 0 270 

PCB-sanering 2  20 

Cisternkontroll 40  80 

Dagvatten 5 2 10 

Trafikbuller och 
omgivningsbuller 

10  80 

Vattenskyddsområden 15  10 

Spridning av 
bekämpningsmedel 

6  18 

Naturreservat, kommunala 7  70 

Förorenade områden 45  800 

Vindkraft 0  60 

Nedlagda deponier 35  80 

Bygg- och rivningsavfall 10  140 

Nedskräpning 30  120 

Ärenden enl 
renhållningsordningen 

50  75 

Klagomål, remisser, vissa 
projekt, anmälningsärenden, 
förbud, information, 
rådgivning, 
miljösanktionsavgifter mm. 

  2182 

Summa 1568 215 8245 

 

15.4 Tillsynsprogram  

För industriutsläppsverksamheter (IED) finns särskilda krav avseende hur ofta 
tillsynsbesök ska ske. Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheten upprätta 
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och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje industriutsläppsverksamhet. 
Enligt samma bestämmelse ska myndigheten i tillsynsprogrammet bestämma hur ofta 
tillsynsbesök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en 
bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande 
risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall får den inte överskrida 
tre år.  

IED-verksamheter ingår i den planerade tillsynen ovan. Miljö- och hälsoskyddskontoret 
har tillsyn på två IED-verksamheter, Häringetorps avfallsanläggning och Sundets 
avloppsreningsverk. För att uppfylla EU:s avfallsdirektiv kom under 2018 även 
bestämmelser om tillsynsprogram för yrkesmässiga verksamheter som på olika sätt 
hanterar avfall eller producerar farligt avfall. Men dessa bestämmelser har blivit för 
långtgående och medför en administrativ börda för tillsynsmyndigheterna som inte 
medför en motsvarande nytta för miljön enligt en promemoria från Miljödepartementet. 
Miljödepartementet har under 2020 tagit fram ett förslag på ändring så att kravet på 
tillsynsprogram tas bort och endast kravet på tillsynsbesök med jämna mellanrum 
kvarstår. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. De verksamheter som 
berörs av tillsynsprogram i dagsläget sammanställs här, med undantag för alla de 
yrkesmässiga verksamheter som producerar farligt avfall.  
 

Verksamhet Tillsynsintervall Planerad tillsyn 2021 

Häringetorps avfallsanläggning 
(IED) 

Årligen 2 

Åryds Bildemontering Årligen 1 

Växjö Bildemontering Årligen 1 

Atracco Bildemontering Årligen 1 

Växjö Återvinning Årligen 1 

ATEA Logistics Årligen 1 

Kronobergs Recycling Årligen 1 

Skrotfrag Årligen 2 

Atracco Auto AB Årligen 1 

AUPM Holding AB Vartannat år 0 

Xllnc Vartannat år 0 

Telestadsdeponin Årligen 1 
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Stena Recycling Årligen 2 

Suez Recycling Årligen 2 

Sweden Recycling Årligen 2 

Bravida Sverige Vartannat år 1 

Hydrema Sverige AB Årligen 1 

Polismyndigheten i Kronobergs 
län 

Årligen 1 

Swecon Anläggningsmaskiner Vartannat år 1 

Toyota Material Handling 
Sweden 

Vartannat år 1 

Transportörer, ej tillsyn i år Under utredning 0 

Transportörer farligt avfall 
(20st) 

Under utredning 0 

Sundets avloppsreningsverk 
(IED) 

Årligen 1 

 

15.5 Fokusområden och prioriteringar 2021 
Enskilda avlopp 
Utöva tillsyn vid 200 fastigheter med äldre avloppsanläggningar i syfte att öka 
åtgärdstakten och minska utsläpp från enskilda avlopp. Minireningsverken har under 
2020 fått frågor om skötsel och ansvar, detta leder till att 13 av dem kommer att få 
tillsynsbesök under året.  

Tillsyn av minireningsverk kommer att fortlöpa under 2021, där 13 av de som 
minireningsverk som har lämnat uppgifter under 2020 kommer att få besök. 

PFAS 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har under 2020 som en fortsättning på länsprojekt om 
PFAS arbetat med inriktning på tillsyn och riskklassning av verksamheter som använt 
PFAS (högfluorerade ämnen). Det har lett till att flygplatsen har fått en högre riskklass. 
Under år 2021 behöver vi fortsätta tillsynen, följa upp resultat från undersökningar och 
vid behov ställa krav på utredningar/åtgärder. Vi behöver också bevaka undersökningar 
och resultat från provtagning av fisk och ytvatten i Växjösjöarna med anledning av 
miljökvalitetsnormerna. 

Länsprojekt nedlagda deponier 
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Länsstyrelsen driver ett tillsynsprojekt med inriktning på nedlagda deponier där 
kommunen deltar. Projektet innebär bl a utbildning om riskklassning av deponier enligt 
MIFO-modellen. Detta ligger i linje med de föreskrifter som finns om kommunal 
avfallsplanering och nedlagda deponier. En ny avfallsplan för kommunen är antagen 
2020. Där finns en aktivitet om riskbedömning och behov av åtgärder för nedlagda 
deponier. Arbetet kommer troligen att påbörjas under 2020.  
 
Kemikalietillsyn 
Vi kommer under 2021 att kontrollera kemiska ämnen i butik och kontrollera 
kemikalier i byggvaror. Framför allt kommer märkningen av kemiska produkter att 
kontrolleras. Det finns ett ökat behov att kontrollera att märkningen är på svenska.  

Vi kommer under 2021 fortsätta arbetet med att begära in utökad kemikalieförteckning 
på ämnesnivå från de flesta tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheterna, nu 
avgränsat till de verksamheter som finns inom kommunalt verksamhetsområde. Detta 
för granskning av utfasnings- och riskminskningsämnen s.k. PRIO-ämnen. Vi kommer att 
göra tillsynen delvis i samarbete med kommunens VA-kontor i deras arbete för att 
minska mängden farliga ämnen till spillvattnet. 

Avfallstillsyn 
Under 2020 har en ny kommunal avfallsplan antagits. Den gäller 2020-2025. I den har 
miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvar för aktiviteten att utöva tillsyn över planerad 
och faktisk hantering av avfall inklusive schaktmassor.  Det kan exempelvis gälla tillsyn 
vid bygg- och rivningsprojekt. Det har kommit nya nationella krav på sortering av bygg- 
och rivningsavfall som gäller både företag och privatpersoner. Det har också kommit 
krav på att registrera farligt avfall i ett nytt nationellt register. Under 2021 kommer de 
nya reglerna att påverka vår tillsyn över avfallshanteringen vid byggande och rivning. 
Det finns möjlighet att söka dispens för den som anser sig inte kunna sortera enligt de 
nya reglerna. Vi vet ännu inte hur många sådana ärenden som kommer. När det gäller 
det farliga avfallet och de nya reglerna kommer nästa års tillsyn bland annat att omfatta 
information om de nya reglerna. 

Vi deltar i ett projekt inom miljösamverkan Kronoberg och Blekinge om att genom tillsyn 
minimera avfall. Det startade 2020 och kommer att fortgå under 2021. Vi kommer också 
att samverka med tekniska förvaltningen för att i Växjö centrum förbättra 
avfallshanteringen och på så sätt minska antalet skadedjur.  

15.6 Mått 
Uppföljningstal 
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• Antal enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet (st). 

• Andel besökta miljötillsynsverksamhet med fast årlig avgift som i tillsynsplanen 

planerades få besök (%). 

• Andel anmälningsärenden med max 6 veckors handläggningstid från komplett 

anmälan (%). 

• Andel ansökningar för enskilt avlopp med max 8 veckors handläggningstid från 

komplett ansökan (%). 

• Andel ansökningar/anmälan för värmepump med max 3 veckors 

handläggningstid från inkommen ansökan (%).  

• Andel inspektörer som haft kollega med vid ett tillsynsbesök (%) 

• Andel inspektörer som granskat kollegas beslut (%)  

Verksamhetsmått 

• Antal tillståndspliktiga verksamheter (A/B) (st). 

• Antal anmälningspliktiga verksamheter (C) (st). 

• Antal övriga verksamheter med återkommande tillsyn (U) (st). 

• Antal tillsynsbesök A/B-verksamheter (st). 

• Antal tillsynsbesök C-verksamheter (st). 

• Antal tillsynsbesök U-verksamheter (st). 

• Antal övriga oplanerade tillsynsbesök (st). 

• Antal nedskräpningsärenden (st). 

• Antal klagomål (st.) 

• Antal miljösanktionsavgifter miljöskydd (st). 

• Antal beslut värmepumpar (st). 

• Antal årsarbetskrafter miljötillsyn (ÅA). 

• Antal givna tillstånd enskilt avlopp (st). 

• Antal skrivna förbud enskilt avlopp (st). 

• Antal fastigheter med äldre avloppsanläggningar som inspekterats. 

• Antal förelägganden inom miljöskyddstillsynen (st). 
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• Antal inkomna överklaganden från miljöskyddsverksamheter (st). 

• Antal avgöranden från högsta instans på överklagade miljöskyddsärenden (st) 

• Antal avgöranden från högsta instans på överklagade miljöskyddsärenden där vi 

fått rätt (st) 

16. Trängseltillsyn 
Tilldelad resurs: 0,62 åa 

Trängseltillsyn tillkom på uppdrag av regeringen som arbetsuppgift under 2020 med 
anledning av coronapandemin. Tillsynen syftar till att förhindra smittspridning på 
serveringsställen. Mellan januari och maj 2021 kommer planerad tillsyn att utföras enligt 
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. En del av tillsynen kan även 
ske utifrån inkomna klagomål.  
 

16.1 Målsättningar för trängseltillsynen  
• Tillsynen ska bidra till minskad smittspridning och att kommunens invånare ska 

kunna äta och vistas på serveringsställen utan risk för smitta. 
• Vi ska kommunicera vår roll på ett så bra sätt så att verksamhetsutövaren förstår 

varför tillsyn görs och fördelarna med den.  
 

16.2 Planerad trängseltillsyn 2021 
 

Bransch 
Verksamheter 

(st) 

Planerade 

tillsynsbesök 

(st) 

Tillsynstid (h) 

Trängseltillsyn (Faktisk 
tillsyn, uppföljningar, efterarbete, 
planering, mötestid, 
nätverksträffar)  

247 * 620 

Summa 247 * 620 

*Varierar utifrån behov 
  
Verksamhetsmått 
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• Antal tillsynsbesök (st). 

• Antal klagomål (st). 

• Antal förelägganden/förbud (st). 

 

17. Strategiskt miljö- och 
hälsoskyddsarbete 
Tilldelad resurs: 1,2 åa 

Växjö växer och det finns en ambition att förtäta staden. Detta är på många sätt positivt 
ur miljösynpunkt – befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre, underlaget för en effektiv 
kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska, men det finns också problemområden 
som måste hanteras. När det gäller förtätning av nya bostäder i stadsmiljö finns risk för 
ökat trafikbuller och luftföroreningar. Förtätning innebär också ofta att mark som 
tidigare används för andra ändamål tas i anspråk för bostäder och behöver då 
undersökas så att denna inte är förorenad. Det finns också risk för att grönområden som 
tidigare används för dagvattenhantering eller rekreation exploateras. 

I arbetet med kommunens översiktsplan, planprogram, detaljplaner, planbesked, bygglov 
och förhandsbesked bevakar vi miljö- och hälsoskyddsfrågorna. Det handlar om 
bostäders placering i förhållande till trafik och industrier, enskilda avlopp, djurhållning, 
dagvatten, naturvård, avfallshantering, mobilmaster, föroreningar och mycket mer. 
Genom yttranden vid främst program, detaljplaner, planbesked, bygglov och 
förhandsbesked gör vi bedömningar av lokalisering samt eventuella risker för miljön 
eller människors hälsa. Vi deltar också i kommunens strategiska arbete med 
klimatanpassningsplan, VA-plan, vattenplan med mera.   

17.1 Målsättningar   
• Invånare ska inte utsättas för störningar från trafik, industrier, lantbruk med 

mera, än vad som kan anses rimligt i förhållande till aktuell lagstiftning och 

rättspraxis. 

• Vid nybyggnation på landsbygden ska det vara möjlighet att skapa en 

miljömässigt hållbar avloppslösning och samtidigt få ett bra dricksvatten. 
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• Samhällsplaneringen ska göra det möjligt att ha en ekologiskt hållbar livsstil. 

• Samhällsplaneringen ska inte utgöra hinder för verksamheters möjlighet att 

fortsätta utvecklas på platsen. 

• Klimatanpassningsfrågor bevakas så att de klarar eller mildrar effekter av 

översvämningar, värmeböljor med mera. 

• Den biologiska mångfalden och naturens egenvärde värnas. 

17.2 Planering 2021 
Tillsynsbehovet styrs till stor del av kommunens övergripande samhällsplanering och 
ärenden initierade från byggherrar och exploatörer. 
 

 Befintliga resurser 2021 (h) 
Planärenden (dp) 600 
Bygglov, förhandsbesked 120 
Översiktsplan, grönstrukturplan mm 300 

Summa 1020 
 

Verksamhetsmått 

• Antal handlagda förhandsbesked (st). 

 

18. Uppdragsverksamhet 
Tilldelad resurs: 0,2 åa 

Luftvårdsförbundet 

Växjö kommun är medlem i Kronobergs luftvårdsförbund och sitter med i förbundets 
styrelse. Luftvårdsförbundet är en samverkan mellan länets kommuner för kontroll av 
luftkvalitet i tätorter.  Luftvårdsförbundet gör årligen en samlad bedömning av 
luftvårdssituationen i varje kommun och redovisar till Naturvårdsverket. Tiden som 
nämnden lägger på arbete i förbundet är skattefinansierad. 

Miljöövervakning 
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Miljö- och hälsoskyddskontoret följer utvecklingen för luft- och vattenkvalitet och andra 
miljöfaktorer i kommunen. Denna kunskap är en viktig faktor för kommunens planering 
och för vår egen verksamhetsplanering. Vi rapporterar även miljödata till centrala 
myndigheter.  

Tätortsluft: Kommunen är en del av Kronobergs läns samverkansområde och 
kontrollerar att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids. Detta är ett viktigt 
underlag för kommunen vid planering av bebyggelse, trafiklösningar och uppvärmning. 
Trafiken orsakar, förutom stora utsläpp av klimatpåverkande föroreningar, allvarliga 
hälsoeffekter. Programmet samordnas av Kronobergs Luftvårdsförbund. 

Luft på landsbygd: Vi deltar i luftvårdsförbundets kartläggning av nedfall och effekter av 
försurande och gödande ämnen (svavel och kväve) där avsikten är att långsiktigt följa 
utvecklingen. I Asa sker också kontinuerlig mätning av halten marknära ozon. 

Vatten: Ytvattenkvaliteten kontrolleras främst av de olika avrinningsområdenas 
vattenvårdsförbund respektive vattenråd. Resultaten från dessa och 
miljökvalitetsnormerna för vatten används som planeringsunderlag, vid prövning av nya 
verksamheter samt som kontroll av utsläpp vid pågående verksamheter. 

Bullerberäkningar 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har ett beräkningsprogram och har möjlighet att göra 
egna beräkningar av vägtrafikbuller. Beräkningar utförs bland annat på uppdrag från 
andra förvaltningar för att utgöra underlag i planeringssammanhang. 

 Befintliga resurser 2021 (h) 

Luftvårdsförbundet 100 

Bullerberäkning 50 

Miljöövervakning Vatten 50 

Summa 200 

 

19. Avtalssamverkan 

Tillståndsprövningar tobak 
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Miljö- och hälsoskyddskontoret handlägger enligt avtal tillståndsprövningar enligt lagen 
om tobak och liknande produkter åt Lessebo kommun. Uppdraget beräknas omfatta 1-2 
ansökningar under 2021. 
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