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Tillsynsplan miljöbalken
Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet för miljöbalkens område i Sunne kommun.
Nämnden ska årligen besluta om en tillsynsplan som beskriver hur de krav som ställs på tillsyn enligt
miljöbalken uppfylls. Planen ska grundas på en behovsutredning samt det register över tillsynsobjekt
som nämnden är skyldig att ha.
Behovsutredning har gjorts för åren 2021-2023 och register över tillsynsobjekt finns på miljö- och
byggenheten i ärendehanteringssystemen Ecos2.

1 Mål för tillsynen
Övergripande miljömål
Målet med tillsynen enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vägledande för tillsynen är
därför de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är antagna av riksdagen.

Begränsad klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalité

Frisk luft

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bara naturlig försurning

Myllrande våtmarker

Giftfri miljö

Levande skogar

Skyddande ozonskikt

Ett rikt odlingslandskap

Säker strålmiljö

Storslagen fjällmiljö

Ingen övergödning

God bebyggd miljö

Levande sjöar och vattendrag

Ett rikt växt- och djurliv

Regionala miljömål
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen och i Värmland är 14 av
de 16 målen aktuella. Det är miljökvalitetsmålen om hav i balans och storslagen fjällmiljö som inte är
aktuella för Värmland.
Nämndens tillsynsinsatser berör på något sätt de flesta av de 14 ovanstående miljökvalitetsmålen. Till
exempel arbetet med förorenad mark som tydligt är kopplat till målet om giftfri miljö, tillsyn på
miljöfarliga verksamheter med begränsningar för utsläpp av ämnen till luften är kopplat till begränsad
klimatpåverkan och frisk luft, tillsyn på lantbruk med begränsningar för gödselgiva är kopplat till
ingen övergödning, kontroll av att kemikalier som används i miljöfarliga verksamheter inte innehåller
prioriterade riskminskningsämnen eller utfasningsämnen (ämnen som på olika sätt är skadliga för
människor eller miljön) är kopplat till giftfri miljö. Enligt ett delmål för god bebyggd miljö som berör

radon, ska alla flerbostadshus klara riktvärdet på 200 Bq/m3 luft senast år 2020, vilket är en av
anledningarna till nämndens prioriteringar för 2021. Nedan följer en sammanställning av
tillsynsområden kopplat till respektive miljömål.
Miljökvalitetsmålen kopplat till tillsynsområde

Miljöfarlig
verksamhet

Jordbruk
Avfall
Fiskodling
Reningsverk
Dricksvatten
Fjärrvärme
Sågverk
Tryckeri
Skjutbana
Verkstad
Täkter
Detaljhandel
Motorbanor

Hälsoskyddsverksamhet
Skolor &
förskolor
Hygienska
verksamheter
Solarier
Bassängbad

Åtgärdsprogram 2016-2021 för Västerhavets vattendistrikt
En förvaltningsplan finns beslutad för Västerhavets vattendistrikt 2016-2021 och den består av flera
delar. Del 4 innehåller en åtgärdslista med samtliga åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner och som miljö- och bygglovsnämndens verksamhet också omfattas av. Av de åtgärder som
listas i del 4 omfattas miljö- och bygglovsnämndens ansvar av följande åtgärder:
1 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram ska senast i februari
varje år, med början 2018, rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts
under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom
myndighetens eller kommunens verksamhetsområde kan följas. Utvecklingen av
rapporteringen görs i samverkan med Vattenmyndigheten.
2 Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende
verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna
för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
3 Kommunerna ska bedriva tillsyn så att
a. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
b. tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vattenförekomster där det finns en risk för
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar
till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående
och genomföras kontinuerligt.
4 Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att
utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från
a. avloppsledningsnät och
b. avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgående och
genomföras kontinuerligt.
5 Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:
a. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
b. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Nämnden bedriver kontinuerligt tillsyn som t.ex. faller inom åtgärderspunkterna 3a, 4b, 5a och 5b.
Enligt den information som finns i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har två vattendrag i
kommunen, Ämtan och Björka älv (den del som går ut från sjön Björken till Fryken) samt sjön
Björken måttlig ekologisk status på grund av övergödning. Jordbruk och enskilda avlopp anges som
betydande påverkanskällor. I VISS finns även förslag på åtgärder och då nämns bland annat åtgärd av
enskilda avlopp. God status ska nås senast 2027.
I de övre delarna av Ämtans avrinningsområde finns kommunala verksamhetsområden för avlopp, i en
liten del av den södra delen pågår sedan år 2015 ett projektområde för upprustning av enskilda avlopp
och vid utloppet i Prästbol finns kommunalt avlopp.
I området kring Björka älv och Björken pågår projektområde för upprustning av enskilda avlopp och i
delar av tillflödena till Björka älv och Björken finns kommunala verksamhetsområden för avlopp.
En sjö, Övre Fryken, bedöms ha otillfredsställande kemisk status. En grundvattenförekomst i Lysvik
bedöms ha otillfredsställande kemisk status på grund av att riktvärdet för bekämpningsmedel
överskrids av halterna pentaklorfenol och tetraklorfenol. Föroreningen kommer från förorenad mark,
men halterna är i nuläget så låga att de inte utgör någon risk för miljön eller hälsan.
Lokala miljömål
Kommunala miljömål har fastställts i avfallsplanen som antogs 2010-12-20 och som är en gemensam
plan för Sunne, Torsby, Munkfors och Hagfors kommuner. Revidering av avfallsplanen pågår.
Lokala miljömål finns även i handlingsplanen för förorenade områden som antogs av miljö- och
bygglovsnämnden 2011-02-16 § 6, senast reviderad 2016-01-18 § 1. Det finns också lokala
miljöföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2005-05-30 § 36 som syftar till att skydda
människors hälsa och miljön i Sunne kommun.
Miljö- och byggenheten har deltagit i arbetet med att ta fram Sunne kommuns miljöstrategi som antogs
av kommunfullmäktige 2018-05-07 § 59 och som innehåller 20 miljömål för kommunens verksamhet.
Till miljöstrategin följer en handlingsplan där miljö- och bygglovsnämndens verksamhets framförallt
omfattas av mål nummer fyra (senast år 2030 ska Sunne kommun ha fasat ut alla skadliga kemiska
ämnen) och mål nummer nio (grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara). Största bidraget till att nå dessa mål är genom vårt
ordinarie tillsynsarbete.
Ett långsiktigt mål, antaget av miljö- och bygglovsnämnden, är att upprustningstakten för enskilda
avlopp ska ligga runt ca 3 % (ca 100-120 beslutade ärenden/år), vilket medför att samtliga enskilda
avlopp i kommunen har bedömts utifrån lagstiftningens krav på reningseffekt år 2040. Arbetet har
främst drivits i projektform där ett geografiskt område valts ut varje år sen år 2010 till och med 2017.
Projektet kallas ”Små avlopp – ingen skitsak”.
Miljö- och bygglovsnämndens mål för tillsyn år 2021
1 Bedriva tillsyn på samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B, C, U+ och H+ som är
planerade för året.
2 Under 2021 ska farligt avfall och energi kontrolleras på de tillsynsobjekt som är lämpliga.
3 Inom projektet ”Små avlopp – ingen skitsak” följa upp de krav som ställts tidigare och fortsätta
slutföra redan startade projektområden med pågående ärenden. Inget nytt projektområde startas
upp. Generellt prioriteras tillsyn av avlopp nära badvatten, dricksvatten och känsliga miljöer.
Avlopp som betjänar permanentboende är av högre prioritet än avlopp med ringa belastning.
4 Revidera handlingsplanen för förorenad mark som innehåller MIFO klassningar och tillsyn.
5 Minst fem e-tjänster ska vara i skarp drift vid utgången av 2021.
6 På någon av kvalitetsdagarna prioritera att se över innehåll och tillgänglig på hemsidor.
7 Revidera taxan avseende C och U-verksamheter i taxebilaga 2.
Det pågår revidering av avfallslagstiftningen både inom EU och nationellt vilket kan komma
att påverka vår planering då det i dagsläget inte går att förutsäga hur mycket arbete de

kommande förändringarna kan komma att innebära.
Sunne kommun håller på att införa matavfallsinsamlingen vilket under 2019 och 2020 lett till
en ökad arbetsbelastning för handläggning av kompostanmälningar. Arbetsbelastningen under
2021 kommer troligtvis motsvara samma mängd ärenden som under 2020. Risken finns att det
påverkar möjligheten att utföra annat tillsynsarbete.

2 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet
I Sunne kommun har kommunfullmäktige beslutat att miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för den
lokala tillsynen enligt miljöbalken. Ansvaret för tillsyn finns upptaget i miljö- och bygglovsnämndens
reglemente som senast reviderades av kommunfullmäktige 2017-12-11 § 141. Hur beslutanderätten har
delegerats av miljö- och bygglovsnämnden beskrivs i delegeringsordningen som antogs av nämnden
2015-02-11 § 13 och som senast reviderades av nämnden 2019-12-09 § 100.
Miljö- och bygglovsnämndens ansvar för tillsyn av verksamheter som omfattas av miljöbalken
beskrivs i 26 kap § 3 miljöbalken, miljötillsynsförordningen (2011:13), miljöprövningsförordningen
(2013:251) samt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Regional tillsynsmyndighet är länsstyrelsen som bland annat ska ge kommunerna vägledning men
också utöva tillsyn av nämndens verksamhet avseende myndighetsutövning och tillsyn. Länsstyrelsens
senaste tillsynsbesök hos miljö- och bygglovsnämnden i Sunne var i mars 2018.
De centrala myndigheterna för de lagstiftningsområden som nämndens tillsyn omfattar är flera;
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten. De ska följa utvecklingen och
vara vägledande för hur tillämpning av lagstiftningen ska göras.

3 Samordning och samverkan
Inom tillsynen genomförs aktiviteter som syftar till att få en likvärdig tillsyn, samsyn och underlätta
för de verksamheter som omfattas av tillsyn.
Sunne kommun är medlem i ”Miljösamverkan Värmlands och Örebro län” och deltar regelbundet i de
utbildningsdagar och nätverksträffar som anordnas inom detta forum. Personal på miljö- och
byggenheten deltar även i de länsträffar som anordnas av länsstyrelsen.
Vi har varit medlem i ”Luftsamverkan Värmland” och deltagit i den gemensamma strategin för kontroll
av luftföroreningar som togs fram för åren 2016-2020. För kommande år är det fortfarande oklart om
samverkan genom Luftsamverkan ska fortsätta.
2012 upprättades ett samverkansavtal mellan Sunne, Torsby och Hagfors kommun beträffande utbyte
av inspektörstjänster om jävsituation uppstår inom något av nämndens tillsynsområden eller för att dra
nytta av varandras särskilda kompetenser när det behövs. Samarbetsavtalet revideras och förlängs i
början av 2020. I det dagliga tillsynsarbetet sker även kontakt med kollegor runt om i länet och landet.
Vi är medlemmar i VA-guiden som är en oberoende organisation med syfte att fungera som nätverk
och kunskapsbank m.m. för aktörer inom avloppsbranschen, däribland vi som kommun.
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer på miljö- och byggenheten träffar regelbundet personal på
näringslivsenheten. Syftet är dialog och samarbete för att på bästa och lämpligaste sätt ge råd och
information till kommunens (nya) företagare.

4 Finansiering av tillsynen
Miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt miljöbalken finansieras av avgifter och skattemedel.
Summan av årsavgifter som debiteras finansierar ca 1000 tillsynstimmar vilket motsvarar de timmar
som anges för B, C, U+ och H+ objekt. Dessa timmar utgör mindre än hälften av de planerade
tillsynstimmarna.
Taxan för miljöbalkstillsynen antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09 § 130. Taxan utgörs av årliga
tillsynsavgifter och avgifter för ansökningar och anmälningar samt möjlighet att ta ut timavgift. För
2021 är timtaxan 1028 kr.

5 Resurser och kompetens
Kompetenskrav och utbildning
Miljö- och bygglovsnämndens operativa tillsyn utförs av miljö- och hälsoskyddsinspektörer anställda
på miljö- och byggenheten. Fortbildning sker kontinuerligt utifrån behov och kursutbud. Varje
medarbetare har en dokumenterad kompetensutvecklingsplan som revideras årligen och vid behov. En
sammanställning av genomförda utbildningar förs löpande.
Efter varje val sker intern utbildning av miljö- och bygglovsnämndens ledamöter. Tjänstepersoner på
miljö- och byggenheten föreläser vid nämndsammanträde om respektive tillsynsområde som nämnden
ansvarar för. Utbildning av ledamöter sker även genom inbjuden föreläsare eller medverkan vid extern
föreläsning eller utbildning.
Resursbehov och tillgänglig personal
Revidering av behovsutredning har gjorts för åren 2021-2023. Resursbehovet för 2021 bedöms vara ca
5 årsarbetskrafter. Inför 2021 finns resurser i form av 4 årsarbetskrafter inom miljö- och hälsoskydd
(4,3 tjänster men pga deltidsarbete återstår 4). Även enhetschef utför viss handläggning enligt
miljöbalken. Det finns även en förvaltningssekreterare anställd på enheten som bidrar med visst
administrativt stöd.
Enligt SKL:s modell för utredning av resursbehov kan följande antas för en heltidstjänst:
Aktivitet

Semester, sjukdom, VAB, Friskvård, personlig tid etc
Gemensam tid (inkl utbildning)
Kärnverksamhet (tillsyn och tillsynsrelaterat)

Summa

SKL

400-600
400-600
1000

Summa
ca 1000
1000

2000

Ovanstående visar att en handläggare på heltid grovt räknat har ca 800-1000 timmar för ren tillsyn och
därtill relaterat arbete (=kärnverksamhet) och ca 500 för gemensam tid. Detta innebär att man kan
planera för ca 1300-1400 arbetstimmar/heltidstjänst. Vid deltidstjänst minskar främst tiden för
kärnverksamhet då övrig tid oftast tas i anspråk.
För miljö- och byggenheten innebär ovanstående att med hänsyn till tillgängliga personella resurser kan
planera för ca 5200-5400 timmar för kärnverksamhet och gemensam tid tillsammans.

6 Utförande av tillsyn
Miljöbalkstillsynen delas in i miljöskydd och hälsoskydd. I miljöskydd ingår tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och av förorenade områden. Miljöfarlig verksamhet innebär all användning av mark,
byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön eller hälsan. Det
kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, verksamheter som hanterar kemikalier och avfall
eller kan störa omgivningen genom buller och lukt.
Till hälsoskyddet räknas bland annat tillsyn av lokaler för undervisning, barnomsorg, hygienisk
behandling, solarier, badanläggningar och bostäder samt enskilda avlopp och hushållsavfall.
I det dagliga arbetet ingår förutom återkommande tillsyn av verksamheter även handläggning av
ansökningar, anmälningar, remisser enligt lagstiftningen samt klagomål. Klagomål kan gälla buller,
lukt, fukt eller mögel i inomhusmiljö eller rök från vedeldning. Tillsyn kan även behövas vid olyckor
som orsakar utsläpp av något slag.
Som stöd i tillsynsarbetet jobbar miljö- och byggenheten löpande med att ta fram
handläggningsrutiner för olika ärendetyper. Tre till fyra dagar per år genomförs så kallade
kvalitetsdagar då arbete med rutiner prioriteras särskilt.
Tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden görs av bygglovshandläggare på miljö- och
byggenheten. Eftersom tillsynsplanen ska omfatta hela myndighetens ansvarsområde enligt
miljöbalken, är strandskyddsfrågorna inkluderade i denna tillsynsplan med tillhörande

behovsutredning.
Registerhållning
Miljö- och bygglovsnämndens tillsynsobjekt finns i ärendehanteringssystemet Ecos2.
I kommunen finns totalt ca 130 tillsynsobjekt som betalar årlig avgift och får regelbunden tillsyn. Till
dessa tillkommer verksamheter som får regelbunden tillsyn och som debiteras med timavgift vid
besökstillfället. För vissa typer av verksamheter sker tillsyn sällan och endast i projektform, till
exempel för detaljhandel.
Uppgifter om respektive tillsynsobjekt som till exempel aktuell klassning och juridiskt ansvarig
uppdateras löpande i Ecos2 i samband med tillsyn. Arkivering av ärenden sker i pappersform i vårt
arkiv.
Planerad tillsyn och handläggning 2021
Plan för
2021
Antal
timmar

Gemensam tid

Taxearbete

60

Interna möten (t.ex. LED, APT)

400

Externa möten (inkl samverkansfrågor)

100

Informationsmaterial, webb

30

Administration (arkiv, Ecos2, faktureringsunderlag)

370

Kvalitetsarbete t.ex. rutiner, mallar

150

Tillsynsplanering (arbetet med tillsynsplan, behovsutredning, uppföljning)

140

Kommunövergripande projekt t.ex. e-tjänster

50

Delsumma

1300
Antal objekt/ärenden

Antal
timmar

B-objekt (varav en IED)

14

294

C-objekt

32

331

U-objekt årlig avgift (U+)

30

180

>300

0

30

60

Planerad tillsyn debiterbar tid

U-objekt utan årlig avgift (U)
Köldmedieanläggningar (köldmediarapporter)
FÖM-objekt (277 totalt)

0

Verksamheter i vattenskyddsområde

0

Skolor F-gymnasium

11

0

Förskolor

14

56

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

12

Bassängbad

3

12

Solarier

1

4

Radon uppföljning flerbostadshus

120

Enskilda avlopp (tillsyn/arbete inom och med projektområden)

100

Strandskydd

Delsumma

0

0

1169

Antal ärenden

Antal
timmar

*miljöfarlig verksamhet ( t.ex. avfall för anläggn.ändamål )

6

60

*kemikalier, cisterner, köldmedier

7

28

*Förorenad mark (anmälan om avhjälpandeåtgärd § 28)

3

30

*Värmepumpar

70

140

*Vattenskyddsområden

2

20

*strandskydd

15

60

Oplanerad tillsyn - debiterbar tid
Anmälningar/ansökningar/dispens enligt MB-lagstiftning

Klagomål (befogade, debiterbart inkl strandskydd)

30

Animaliska biprodukter ABP (inkl plats nedgrävn häst)

12

12

Ansökan/anmälan enskilda avlopp

100

800

Ansökan/dispens enligt renhållningsordning

20

40

Anmälan kompost

200

400

Anmälan enligt 38 § FMH

5

25

Dispens gödselspridning

2

8

Förprövning djurstall

2

2

Samverkan - jobb åt Torsby och Hagfors

6

Delsumma

Tillsyn och därtill relaterat arbete - ej debiterbart
MIFO-klassning

Antal ärenden
2

Förorenad mark/revidering handlingsplan

1661
Antal
timmar
40
80

Remisser vattenverksamhet

15

45

Remisser från andra myndigheter t.ex. KS, HaV, polis osv

10

60

Remisser prövningsärenden A och B

4

40

Enkäter/rapporteringar (inkl myndighetsrapportering)

10

20

Handläggning miljösanktionsavgift

5

15

Överklagningar/åtalsanmälningar

4

12

Klagomål (ej debiterbart t.ex. nedskräpning)

120

Information, rådgivning till allmänhet (och VU)

200

Kompetensutveckling (inläsning, kurser)

350

Miljöövervakning (luft, bakgrundsmätning, inkl vård utr)

40

Olyckor och utsläpp

2

12

Dagvattenfrågor

20

Remiss detaljplaner från KS/plan och projekt

40

Remiss VA-plan från KS/avloppsenheten

10

Delsumma

1104

Totalt samtliga tillsynsområden miljöbalken

5234

Kommentarer till ovanstående tillsynsplanering
I Sunne kommun finns en IED-verksamhet (Industri Utsläpps Direktivet) med krav på separat
tillsynsprogram, se avsnitt IED verksamhet.

Samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B är planerade att besökas under 2021.
För de 44 miljöfarliga verksamheterna med prövningsnivå C varierar årsavgiften ska enligt planen 32
ha tillsyn under 2021. Vissa betalar för det antal timmar som motsvarar ett tillsynsbesök per år och
vissa betalar för tillsynsbesök vartannat eller vart tredje år. Respektive handläggare ansvarar för att
tillsynsintervallet upprätthålls för respektive verksamhet. Samma sak gäller för miljöfarliga
verksamheter med prövningsnivå U som betalar årsavgift (benämns U+).
För miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå U som inte betalar årlig avgift har ingen tid avsatts
för tillsyn under 2021.
Hälsoskyddstillsyn är planerad på 14 förskolor, anmälningspliktiga verksamheter samt ett solarie.
Radonarbetet har prioriterats under 2020 och kommit igång, arbete återstår och radontillsynen fortsätter
under 2021.
Tillsyn och handläggning inom projektområden för avlopp kommer att fortsätta drivas framåt i syfte att
avsluta redan uppstartade områden med pågående ärenden.
Beträffande antal ansöknings-/anmälningsärenden för enskilda avlopp så uppskattas det till ca 100.
Antalet beror på resultatet av uppföljningen inom projektområden samt antalet nyetableringar utanför
kommunalt verksamhetsområde. Ambitionen inom avloppstillsynen hålls begränsad inför 2021, inget
nytt projektområde startas upp.
Antalet kompostanmälningar har uppskattats till ca 200.
IED-verksamhet
Miljötillsynsförordningen 2013:251 (MPF) har kompletterats med en bestämmelse om att
tillsynsmyndigheten ska genomföra och dokumentera regelbundna tillsynsbesök på
industriutsläppsverksamheterna. Besöken ska göras minst en gång per år om verksamheten innebär
betydande risker för miljön och minst vart tredje år för övriga verksamheter. I Sunne finns en IEDverksamhet som är Holmby återvinningscentral och den besöks årligen redan i nuläget.
Besöken ska redovisas skriftligen och redovisningen ska lämnas till verksamhetsutövaren senast två
månader efter tillsynsbesöket. Miljö- och byggenheten har sedan tidigare jobbat med att dokumentera
tillsynsbesök i form av en inspektionsrapport och brukligt är att den lämnas till verksamhetsutövare
inom två månader redan i nuläget.
Om det vid besöket konstateras ett allvarligt fall av bristande efterlevnad av tillståndsvillkoren eller
bestämmelserna i industriutsläppsförordningen 2013:250 (IUF), ska ett nytt tillsynsbesök göras inom
sex månader. Tillsynsmyndigheten bör, i enlighet med detta, även bedöma behov av tillsynsfrekvens
(minst en gång om året eller vart tredje år), behov av uppföljningsbesök (vid allvarligt fall av
bristande efterlevnad), vilken omfattning ska den skriftliga redovisningen ha.
Ett sätt att dela in industriutsläppsverksamheterna i olika kategorier för tillsynsfrekvens utifrån
miljörisk, är att använda sig av den redan etablerade indelningen i A och B-verksamheter enligt MPF.
För Sunnes del ligger redan Holmby på en tillsynsfrekvens som innebär minst ett besök årligen.
Åren efter det att BAT-slutsatser för en viss bransch har offentliggjorts, bör dock, enligt
Naturvårdsverkets uppfattning, samtliga verksamheter som omfattas av huvudslutsatser få årliga
tillsynsbesök.
Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningsdokument och mallar för tillsyn av
industriutsläppsverksamheter.
ABP – kontroll av hantering och förvaring av döda djur i primärproduktionen
Kontroll av hantering och förvaring av döda djur i primärproduktionen görs för att minska risken att
sprida smittsamma sjukdomar till människor och tama samt vilda djur, eftersom man inte alltid med
säkerhet vet varför djuret har dött. Vid kontrollen kontrolleras att verksamhetsutövarens hantering av
döda djur görs i enlighet med aktuell lagstiftning.
I Sunne följer kontrollen av hantering och förvaring av döda djur i primärproduktionen den ordinarie
planerade lantbrukstillsynen, samt händelsestyrda ärenden som kommer in under året. Eftersom den
ordinarie lantbrukstillsynen föranmäls kommer även kontrollen av ABP att föranmälas. Kontrollen

kommer utgå från vägledning från Jordbruksverket och en egen rutin med checklista som även den
baseras på vägledningen från Jordbruksverket.
Resultatet anges vanligtvis muntligen till verksamhetsutövaren vid kontrollbesöket och rapporteras
även skriftligen, antingen i samma inspektionsrapport som den övriga miljötillsynen på lantbruket
eller i en egen kontrollrapport. Upptäcks en avvikelse vid kontrollen kan en uppföljande kontroll bli
aktuell, beroende på typ av avvikelse och hur allvarlig, för att se att åtgärder har vidtagits.
Kontrollresultaten rapporteras också årligen till Jordbruksverket.
Prioriteringsordning för 2021
Utgångspunkten är att miljö- och bygglovsnämndens mål för tillsynen ska följas. Om prioriteringar
behöver göras kommer följande att prioriteras först:
1. Handläggning av inkommande tillstånds- och anmälningsärenden
2. Tillsyn miljöfarliga verksamheter som betalar årlig avgift (B, C, U+, H+).
3. Arbeta med att ta fram e-tjänster och förbättra hemsidan

7 Rapportering av resultat
Efter utförd tillsyn dokumenteras resultatet och skickas till verksamhetsutövaren i form av en
inspektionsrapport. Färdiga mallar kopplade till ärendehanteringssystemet Ecos2 används för
ändamålet.
Varje år sker rapportering av genomförd tillsyn till olika centrala verk såsom Naturvårdsverk,
Jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen utifrån deras önskemål.
Rapportering sker även vid förfrågan till länsstyrelsen. För rapportering används uppgifter som vid
handläggning och tillsyn diarieförs i Ecos2. Resultatet av rapporteringen diarieförs som ärende i
Ecos2.

8 Uppföljning och utvärdering av tillsynen
Uppföljning av pågående tillsynsarbete och därtill relaterade arbetsuppgifter sker efter fem och nio
månader. Redovisning för nämnden sker därmed vid nämndmöte i juni och oktober. Fokus läggs på att
tillsyn och handläggning utförs enligt tillsynsplan och ärendet redovisas som ett informationsärende.
Uppföljning och utvärdering av årets totala tillsynsinsatser efter 12 månader sker vid årets slut och
redovisas vid nämndmöte i januari. Resultatet sammanfattas i en tjänsteskrivelse till nämnden. Utifrån
de erfarenheter som erhållits vid tillsyn under året kan prioriteringar göras inför kommande år, tillsyn
eller arbete som inte utförts kan prioriteras inför kommande år. Orsak till utebliven tillsyn eller större
avvikelser från tillsynsplan bör framgå av uppföljningen och utvärderingen.
Under 2011, 2013, 2015-2020 deltog Sunne kommun i SKL:s undersökning Insikt som fokuserar på
kommunernas myndighetsutövning ur olika aspekter såsom rättssäkerhet, service, bemötande osv.
Myndighetsutövning enligt miljöbalken ingår som en del, bland andra tillsynsområden, i denna
undersökning. Resultatet räknas samman till ett Nöjd Kund Index (NKI) och för år 2016 hade miljöoch byggenheten högst NKI i hela Sverige, år 2017 hade vi 5:e högsta NKI med värde 81, 2018 NKI
på 78 och en 28:e plats i Sverige, 2019 ett NKI på 77 och plats 28 i Sverige. Resultatet för år 2020 är
inte klart.

