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Inledning
Miljönämnden har enligt prövnings-, anmälnings-, tillsyns- och kontrollansvaret över miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt andra närliggande lagstiftningsområden.
Denna behovsutredning och tillsynsplan omfattar miljö- och hälsoskyddstillsynens
lagstiftningsområde.
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska kommunerna ha
en behovsutredning som gäller för tre år. Kommunen ska också ha ett register över alla
tillsynsobjekt som har återkommande tillsyn och resurserna ska anpassas efter tillsynsbehovet
(10§), där de gör mest nytta och effekt i förhållande till miljö- och hälsoriskerna. Behovsutredning
och tillsynsplan ses över en gång per år. En utvärdering av arbetet ska också ske vart tredje år.
I behovsutredningen görs en prioritering av tillsynsbehovet inom olika branscher och inom olika
ansvarsområden. Dessa flyttas sedan in i tillsynsplanen, där resurserna fördelas under de
kommande tre åren. Tillsynen prioriteras och planeras där våra resurser ger störst effekt på
människors hälsa och miljön. Det är i detta sammanhang viktigt att nämna att det alltid är
verksamhetsutövarens ansvar att följa gällande lagstiftning och vidta de försiktighetsåtgärder som
behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Som stöd i framtagandet har miljöförvaltningen använt Sveriges Kommuners och Regioners
framtagna skrift ”Kommunala behovsutredningar - En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn
och livsmedelskontroll”.
Detta dokument innehåller de avdelningsövergripande delarna och avdelningens samlade
behovsutredning och tillsynsplan. Som bilagor 3-8 ligger respektive enhets samlade underlag, där
mer detaljerad information om behov och prioriteringar framgår.
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Indelning i tillsynsområden
Sveriges Kommuner- och Regioners skrift "Kommunala behovsutredningar - En skrift om
tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll" har använts för framtagandet av denna
behovsutredning och tillsynsplan. Denna modell delar in tillsynen i fyra olika kategorier enligt
nedan:

Styrd tillsyn
Under denna kategori finns verksamheter med störst behov och krav, det vill säga
tillståndspliktiga verksamheter (så kallade A-, B-, IUV3) samt anmälningspliktiga miljöfarliga
verksamheter och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (så kallade C och H). I denna del
styrs tillsynen via lagstiftning. Denna del ska täckas av årliga tillsynsaktiviteter i tillsynsplanen.
Eftersom den statliga lagstiftningen styr kan nämnden inte prioritera i denna del av tillsynen. Den
styrda tillsynen är prioriterad och går före all annan tillsyn.
Behovsprioriterad tillsyn
Denna kategori omfattar verksamheter inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (s.k. U- och
UH4), som inte är anmälningspliktiga. Denna kategori kan även omfatta statliga tillsynsprojekt,
avloppsinventeringar med mera. Behoven styrs genom lagstiftning och annan vägledning. Denna
del ska nämnden prioritera utifrån lokala behov och erfarenheter, kunskap och risker. Prioritering
sker utifrån vilka verksamheter som ska ha tillsyn årligen, vartannat år, vart tredje år eller mer
sällan än vart tredje år.
Händelsestyrd tillsyn
Denna kategori innehåller handläggning och hantering av anmälningsärende, utredning av
klagomål, remissbesvarande, remisser vid detaljplan och bygglov, rådgivning och service och
andra arbetsuppgifter. Här har behovet beräknats både utifrån tidsberäkning i våra ärendesystem
och tidigare erfarenhet från handläggning av dessa typer av ärende. Denna del är händelsestyrd
och nämnden kan inte prioritera i denna tillsyn. Händelsestyrd tillsyn innehåller moment som
både är avgifts- samt skattefinansierade. Exempel på detta är handläggning av klagomål, där
obefogade klagomål är skattefinansierade och befogade klagomål är avgiftsfinansierade.
Skattefinansierad tillsyn
Denna kategori går inte att avgiftsfinansiera av verksamheterna och måste därför
skattefinansieras. Här ingår bland annat utredning av obefogade klagomål, handläggning för
åtalsanmälan, överklagande, remisser vid tillståndsansökan, utlämnande av allmän handling,
planerings- och uppföljningsarbete, samarbetsinsatser med mera. Grunden är alltid att försöka
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avgiftsfinansiera så mycket som möjligt av tillsynen. I de fall detta inte är möjligt behöver denna
del skattefinansieras.

Behovsutredning
Utmaningar och behov
Miljönämndens verksamhet inom miljöområdet syftar i första hand till att medverka till en
långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Inom ramen för vårt uppdrag arbetar avdelningen med
att främja god hållbar utveckling mot Agenda 2030.
Malmö står inför stora utmaningar. Befolkningen förväntas öka till en halv miljon invånare till år
2050. Inom ramen för Storstadspaketet kommer det att byggas ca 26 000 bostäder inom de
kommande åren fram till ca 2036. Denna utbyggnad kommer enligt översiktsplanen ske genom i
huvudsak förtätning. Detta kommer att ställa stora krav på miljönämnden som tillsynsmyndighet
framöver.
Med en ökande befolkning och förtätning av staden är det rimligt att anta att miljönämndens
tillsynsverksamhet kommer att påverkas. Bland annat förväntas exempelvis bullerproblematik att
öka, utsläpp till vatten förväntas öka, förorenad mark behöver saneras i snabbare takt,
energianvändning och avfallshantering ökar, bostäder byggs allt närmare större tillståndspliktiga
miljöfarliga verksamheter, nedskräpning ökar, trångboddhet och oseriösa fastighetsägare kan öka.
Fler verksamheter med bristande kunskaper om gällande miljölagstiftning och otillåtna
verksamheter kan även öka, vilket kan skapa otrygghet och en ohälsosam miljö för många
Malmöbor.
Genom dialog i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocesserna kommer vi att främja
måluppfyllelsen med Storstadspaketet. I tidiga skeden har vi möjlighet att lyfta/belysa miljö- och
hälsoaspekter i stadsplaneringen och på så vis förebyggs framtida olägenheter för människan och
miljön. För att klara den stora utbyggnaden av staden och för att förebygga miljö- och hälsorisker
framöver kommer vi att vara en fortsatt viktig remissinstans i detaljplane- och bygglovsprocessen,
där vi kommer att bidra med vår expertkompetens inom de tillsynsområden som berörs.
Lagstiftningsområden
För att genomföra behovsutredning, prioritering och tillsynsplan för våra olika branscher och
ansvarsområden har förvaltningen utgått från miljöbalkens lagstiftningsområde med tillhörande
förordningar och vägledningar. Bland annat berörs dessa lagstiftningsområden:
-

Miljöbalken
Miljöprövningsförordningen
Miljötillsynsförordningen
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tobakslagen
Strålskyddslagstiftningen
Lag om sprängämnesprekursorer
Lag om försäljning av receptfria läkemedel
Lag om internationella hot mot människors hälsa
Avfallsförordningen
PCB – förordningen - med flera.
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Mål
Tillsammans med kommunfullmäktigemålen är miljökvalitetsmålen vägledande för vårt
tillsynsarbete. Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål, som även är preciserade som 16 regionala
miljökvalitetsmål. Målen är följande:
-

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans och levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv.

Kommunfullmäktigemålen har sin utgångspunkt i Agenda 2030-målen är nyligen beslutade och är
indelade i följande målområden:
-

Målområde Utbildning och arbete (vi berörs ej av detta område)
Målområde Stadsutveckling och klimat
Målområde Trygghet och delaktighet
Målområde En god organisation
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Genomförande av behovsutredning
Miljöförvaltningen ska bedriva effektiv tillsyn med stöd av miljöbalken och bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att det alltid är
verksamhetsutövaren som har ansvaret för att den verksamhet som bedrivs uppfyller
lagstiftningens krav. I arbetet med att identifiera behoven inom de olika branscherna och
tillsynsområden har vi utgått från de krav som finns i den nationella lagstiftningen och
övergripande nationella och lokala mål, bedömning utifrån vår egen erfarenhet av olika
branscher, uppskattning av tidsåtgång och lokal analys av tidigare utförd tillsyn, granskning av
klagomål, tidsredovisning och tillsynsfrekvens behövs för att bästa möjliga miljö- och hälsoeffekt
av tillsynsarbetet ska nås.
Prioritering av behovsprioriterad tillsyn har skett med utgångspunkt från var förvaltningens
tillgängliga resurser ger mest miljö- och hälsoeffekt, baserat på den behovsanalys som har skett i
genomförandet av behovsutredningen.

Avgiftsfinansierad och skattefinansierad tid avdelningsgemensamt
När det är möjligt ska tillsynsarbetet vara avgiftsfinansierat. Det finns dock ett flertal
arbetsmoment som inte kan avgiftsfinansieras, som istället behöver vara skattefinansierat. En
viktig del i avdelningens arbete framöver är att se över hur den avgiftsfinansierade tiden kan öka.
För närvarande har avdelningen en total avgiftsfinansieringsgrad på i genomsnitt 58%. Nedan
följer en sammanställning över de avdelningsgemensamma arbetsmomenten samt hur dessa
finansieras. Tillsynsbehovet för dessa ansvarsområden utgår både ifrån erfarenhet från tidigare år
och en uppskattad beräkning av behovet. I de fall enheternas specifika ansvar skiljer sig från
avdelningens gemensamma ansvarsområden framgår detta under respektive enhet.
Skattefinansierad tid
Av gällande taxa enligt miljöbalken framgår att avgift inte ska betalas för:
-

•

Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och där
verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som
klagomålet avser.
Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden eller överinstans
överklagas.
Handläggning av vitesansökningar.
Tid för att skriva remissvar till myndigheter, exempelvis prövningsmyndighet.
Ansökan om vitesutdömanden
Ansökningar av utdömande av viten görs i de fall överträdelser av miljöförvaltningens
vitesförelägganden konstaterats. Förelägganden med vite används i syfte att åstadkomma
förbättringar i verksamheter som inte följer lagen. Vi har inte möjlighet att ta ut
tillsynsavgift för arbetet med ansökan om utdömande eller yttrande i målet enligt gällande
rättspraxis.
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•

Delgivning
Det är nödvändigt ur rättssäkerhetsperspektiv att vi säkerställer att den berörda
verksamhetsutövaren har tagit del av de beslut som myndigheten fattar. Den som får ett
beslut av oss ska skicka tillbaka en bekräftelse på mottagandet av beslutet, det vill säga att
verksamhetsutövaren blivit delgiven. Om adressaten inte skickar bekräftelsen till oss
skickar vi ut påminnelser. Om inte det hjälper kan vi åka ut och försöka delge adressaten
personligen alternativt anlita polisen för delgivning.

•

Obefogade eller felriktade klagomål/misstänkt olägenhet
Avdelningen har en skyldighet att utreda när allmänheten hör av sig och vi bedömer att
det kan finns en misstanke om olägenhet. Många av dessa ärenden tar lång tid att utreda
då de ligger på gränsen till att vara en olägenhet. Om vi bedömer ärendet som obefogat
och ansvarig har en fungerande egenkontroll kan vi inte ta betalt för den tid vi lägger ner.
Klagomål, gällande avdelningens tillsynsansvar, går inte att debitera om de är obefogade
eller felriktade. I det fall klagomålen är felriktade ska de lämnas över till annan förvaltning
eller tillsynsmyndighet. Det kan dock krävas viss utredning från avdelningens sida, innan
beslut kan tas att klagomålet är obefogat eller felriktat, och handläggningstid behöver
avsättas till detta arbete.

•

Remisser från andra myndigheter
Yttranden över remisser från andra myndigheter eller nämnder/förvaltningar, i frågor
som rör våra ansvarsområden. Här har vi ofta möjlighet att påverka ändringar i
lagstiftning, uttrycka behov av vägledning med mera.

•

Remisser avseende översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och
stadsutvecklingsprocesser
Avdelningen får remisser avseende översiktsplaner, detaljplaner och bygglov från
Stadsbyggnadskontoret. Avdelningen skriver interna yttranden avseende miljö- och
hälsopåverkan när det gäller avdelningens ansvarsområden. Även översyn av
stadsutvecklingsprocessen sker på förvaltningen där representanter från avdelningen
medverkar.

•

Rådgivning och information
Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten, genom rådgivning,
information och liknande verksamhet, ska skapa förutsättningar för att balkens ändamål
ska kunna tillgodoses. Enligt förvaltningslagen har vi så kallad serviceskyldighet, vilket
innebär att frågor från allmänheten ska besvaras och den enskilda ska hjälpas till rätta av
förvaltningen så snart som möjligt. Rådgivning och information sker löpande när det
gäller avdelningens ansvarsområden. Det kan bland annat röra sig om rådgivning till
allmänheten, branschorganisationer eller verksamhetsutövare. Ansvarsområdet omfattar
även utlämnande av allmän handling som inte går att debitera, till exempel om det tar
mindre än 15 minuter att lämna ut handlingen eller utlämnande gäller mindre än 10 sidor.
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•

Samverkansgrupper internt och externt
Vad gäller externa samverkansgrupper omfattas samarbeten med andra förvaltningar
inom staden, andra kommuner eller andra myndigheter. Det kan vara aktuellt med
deltagande i olika regionala och nationella projekt och nätverk. Exempel på samarbeten
med andra kommuner kan vara storstadsträffar, miljösamverkan Skåne och att
avdelningen sprider sina erfarenheter till andra kommuner avseende en viss bransch för
att skapa samsyn. Avdelningen behöver ha tid avsatt för samarbete som dyker upp under
året, det är viktigt att ha en flexibilitet i arbetet för att tillsammans kunna möta de
utmaningar som uppkommer. Samarbeten sker även med andra myndigheter så som
Polismyndigheten, Tullverket, Länsstyrelsen, Skatteverket, Kronofogden,
Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten Syd med flera.

•

Planering, utveckling, uppföljning och kvalitetsarbete
Avdelningen har interna samarbetsgrupper såsom avdelningsövergripande planerings-,
uppföljnings-, kvalitets- och samarbetsgrupper. På enheterna finns det behov av att
fortsätta utveckla tillsynsmetodiken, rutiner, mallar, bedömningsgrunder, etc. för
branschtillsynen. Det finns även samverkansgrupper på förvaltningsnivå för exempelvis
digitalisering- och kommunikationsinsatser samt samordnad tillsyn i syfte att skapa
effektiva samarbeten mellan avdelningarna. Under nästa år kommer även arbetet med
översyn av taxan att påbörjas som ett led i uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet.

•

Superanvändare
Enheterna har stödfunktion till handläggare som innebär stöd och hjälp vid diarieföring,
förslag på utvecklingsområden inom diarieföring, ta fram handläggarmanualer, utbilda
nyanställda i diarieföringssystemet etc.

•

Åtalsanmälningar
Åtalsanmälningar ska göras avseende varje misstänkt brott mot miljöbalken och dess
förordningar. En viss utredning utöver den ordinarie tillsynen kan behöva göras, till
exempel insamling av bevismaterial. Åklagarens utredning kan innebära att
miljöinspektörer behöver polisförhöras och eventuellt vittna i rättegång. Vi har inte
möjlighet att ta ut tillsynsavgift för denna tid.

•

Överklaganden
Avdelningen hanterar löpande verksamhetsutövares överklaganden av våra beslut till
överinstanser samt våra överklaganden av beslut från till exempel länsstyrelsen och markoch miljödomstolen. Tid behöver avsättas för att göra rättidsprövning, granska och skriva
överklaganden samt yttranden till överinstanserna. Överklagandeprocesser kan dra ut på
tiden och det händer att vi behöver yttra oss flera gånger i samma ärende. Vi har inte
möjlighet att ta ut tillsynsavgift för tid kopplad till överklaganden.
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Avgiftsfinansierad tid
• Anmälningsprocesser
Kan omfatta både anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen och förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ansvarsområdet omfattar anmälningar om ny
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet inom avdelningens ansvarsområde samt vissa
ändringar av befintliga verksamheter. Handläggningstiden får vara högst sex veckor från
det en komplett anmälan lämnats in, vi bemöter anmälan med beslut om förbud
alternativt försiktighetsmått för verksamheten. Anmälningstid debiteras i form av en
fastställd anmälningsavgift utifrån taxan enligt miljöbalken eller timdebiteras.
•

Befogade klagomål
Avdelningen har en skyldighet att utreda klagomål gällande misstänkta olägenheter. I de
fall avdelningen konstaterar att det är ett befogat klagomål och det finns en olägenhet har
vi möjlighet att timdebitera den som orsakat störningen. Detta gäller klagomål inom
avdelningens ansvarsområden, det vill säga både hälso- och miljöfrågor.

•

Sanktionsavgifter
Vissa överträdelser i miljöbalken är förenade med miljösanktionsavgift, vi beslutar om
utdömande av miljösanktionsavgift i de fall vi konstaterar att sådana överträdelser skett.
Vi har möjlighet att timdebitera tillsynsavgift för arbetet med sanktionsavgifter.

•

Tillsyn utöver tid som ingår i årsavgift
I årsavgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet utifrån taxan enligt miljöbalken ingår en
viss tillsynstid. I de fall tillsynstiden överskrids, sett i ett treårsperspektiv, debiteras
tilläggsavgift i form av timavgift för överskjutande tid. Tillsynsbesök och annan tillsyn
med anledning av att en verksamhet bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden
eller förbud ingår inte i årsavgiften utan timdebiteras.

•

Utlämnande av allmän handling
Allting som kommer in till och skickas ut från förvaltningen blir en allmän handling.
Avdelningen hanterar allmänna handlingar i enlighet med offentlighets- och
sekretesslagen samt offentlighetsprincipen (reglerat i tryckfrihetsförordningen). Syftet är
att allmänhet och media ska ha rätt till insyn i vår verksamhet, vilket är en av
förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Avgift tas ut i enlighet med Malmö
kommuns taxa för arbetstid, kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar.
Detta innebär att vi kan debitera när antal sidor överstiger 10 och arbetstiden för
utlämnandet överstiger 15 minuter. Om tiden understiger detta redovisas tiden istället
som rådgivning och information och är då skattefinansierad.
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Tillgänglig tid och resurser
För att räkna fram den tillgängliga tiden för tillsyn har vi utgått från Sveriges Kommuners och
Regioners modell för beräkning och fördelning av den totala årsarbetstiden. Den totala
tillgängliga tiden per person som arbetar 100 % är enligt SKR i genomsnitt 1950 timmar per år.
Från dessa timmar räknas bort semester, sjukfrånvaro, kompetensutveckling, interna möten,
verksamhetsutveckling med mera, nedan i tabell kallad bakgrundstid. Den tid som blir kvar är
tillgänglig tillsynstid. Nedanstående bild illustrerar denna fördelning. För avdelningens del ligger
den tillgängliga tillsynstiden på i genomsnitt 1200 timmar per år och medarbetare. Detta ska
jämföras med SKR:s beräkning som ligger på ca 1000 timmar per år och medarbetare, om man
arbetar 100%. Varje medarbetare får en personligt upplagd tidsredovisning som utgår från denna
beräkningsmodell.
SKR:s schablonberäkning total årsarbetstid:
Total tid
Personlig tid
Gemensam tid
Summa bakgrundstid
Tillsynstid
Planerad tillsynstid – Debiterbar
Övrig tillsyn, prövning och anmälan – Debiterbar
Tillsynsrelaterat arbete – Ej debiterbar tid
Summa tillsynstid

1950 h
500 h
450 h
950 h
400 h
200 h
400 h
1000 h

Totalt finns idag tillgängligt 50,76 årsarbetskrafter fördelat mellan enheterna. Det är med dessa
tillgängliga resurser som tillsynsplanen för de kommande tre åren bygger på. För att kunna ställa
om och justera tillsynsplaneringen löpande efter utfall kommer avdelningen att arbeta för att
effektivisera och vid behov ändra arbetssätt inom ramen för vår verksamhet och tillgängliga
resurser.

Tillgänglig tillsynstid fördelad per enhet

Antal årsarbetskrafter
(tjänster)

Bostad
Hälsa och omgivning
Förorenade områden
Avfall och vatten
Kemi och industri
Tryggare Malmö
Summa

9,20
8,83
7,25
8,66
10,22
6,60
50,76
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Prioriteringar inom behovsprioriterad tillsyn
Den behovsprioriterade tillsynen är den del som kan prioriteras av nämnden i tillsynsplanen.
Denna omfattar de icke-anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Tillsynsområdena Styrd – och händelsestyrd tillsyn styrs via lagstiftningen och
behöver/kan därför inte prioriteras. Denna tillsyn går alltid före den behovsprioriterade tillsynen
och prioriteras i första hand.
I genomförandet av behovsutredningen har vi utgått från de krav som finns i den nationella
lagstiftningen och övergripande nationella och lokala mål, bedömning av vår egen erfarenhet,
uppskattning av behov och lokal analys av tidigare utförd tillsyn, granskning av klagomål,
tidsredovisning och behov av tillsynsfrekvens utifrån de risker som finns. Vi saknar idag fullt ut
resurser för att möta de behov som har identifierats i behovsutredningen. Därför har den
behovsprioriterade tillsynen planerats och prioritering har skett med hänsyn taget till var våra
tillgängliga resurser ger mest miljö- och hälsoeffekt.
Nedan följer en sammanställning över de branscher/tillsynsområden i den behovsprioriterade
tillsynen 2020 - 2022, där prioritering har skett. Även de områden som har nedprioriterats
framgår. En del av dessa områden kan hanteras genom inkommande klagomål via den
händelsestyrda tillsynen.
Genom framtagen tillsynsplan 2020 - 2022 för den styrda-, händelsestyrda - samt
behovsprioriterade tillsynen kan vi med tillgängliga resurser genomföra vårt tillsynsuppdrag enligt
gällande reglemente och lagstiftning.
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Prioritering av behovsstyrd tillsyn 2020–2022, timmar totalt
Tillsynsfrekvens

Tillsynsområde
Uppsökande bostadstillsyn
Hygieniska behandlingsverksamheter –
uppsökande tillsyn
Offentliga miljöer – prioriterade områden
Tobakstillsyn
Ansvarsutredningar MIFO
Brandövningsplatser och brandstationer
Markprovtagning efter PCB-sanering
Nedlagda deponier
Förorenade områden - planerad tillsyn
Småbåtshamnar med båtuppläggningsplats
Förorenade områden - ärendedialog och
samsyn
Hälso- och sjukvård – Tandläkare
(saneringsprojekt)
Köldmedia digitalisering/tillsynsbesök/uppsökande
PCB – föreläggande/tillsynsbesök/register
Uppsökande tillsyn
Varutillsyn
Avfallstransport
Avfallshandlare/mäklare
Omsorgsboenden
Radon i bostäder

Tillsyn varje år

Tillsyn vartannat
år

Tillsyn vart tredje
år

Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än
vart tredje år)

6 000
360
1 650
300
2 800
150
250
375
1 600
75
3 100
900
450
450
600
600
852
552
450
450

Nedprioriterat i
tillsynsplanen

Nedprioriterat i
behovsutredningen

Prioritering av behovsstyrd tillsyn 2020–2022, timmar totalt
Tillsynsfrekvens

Tillsynsområde

Tillsyn varje år

Tillsyn vartannat
år

Tillsyn vart tredje
år

Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än
vart tredje år)

Nedprioriterat i
tillsynsplanen

Nedprioriterat i
behovsutredningen

Nedprioriterat
0

Ansvarsutredningar vattenområden
Förorenade områden - odlings- och
koloniområden
Markundersökning - offentliga parker
Markundersökning - skolor och förskolor
Vattenområden

0
0
0
0

Idrottslokaler som används i skolverksamhet
(hanteras inom ordinarie skoltillsyn)
Enskilda avlopp kolonier
Smittskydd -- Legionella
Lekland, etc.
Offentliga utemiljöer – icke prioriterade
områden
Tillfälliga boenden som hotell, bed &
breakfast, camping med flera
Fritidshem
Hygieniska behandlingsverksamheter –
Övriga icke anmälningspliktiga (exempelvis
frisörer)
Privata gym
Offentliga innemiljöer (exempelvis bibliotek,
väntrum)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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Prioritering av behovsstyrd tillsyn 2020–2022, timmar totalt
Tillsynsfrekvens

Tillsynsområde

Tillsyn varje år

Tillsyn vartannat
år

Tillsyn vart tredje
år

Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än
vart tredje år)

Nedprioriterat i
tillsynsplanen

Nedprioriterat i
behovsutredningen

Strålskydd, icke anmälningspliktiga
verksamheter (IPL, laser)

Summa (h)

0

19 875

1 439

450

450
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Tryggare Malmö
I Malmö finns många oseriösa och illegala företag och organisationer som inte följer gällande
lagstiftning och som därmed snedvrider konkurrensen i förhållande till verksamheter som sköter sig.
Detta skapar otrygghet och en ohälsosam miljö för många Malmöbor. Genom projektet Tryggare
Malmö vill vi öka tryggheten i utsatta områden, motverka den illegala ekonomin i Malmö och
därigenom verka för rättvisare villkor för företagande. Vi hoppas därigenom skapa en tryggare och
hälsosammare vardag samt en bättre livsmiljö för alla Malmöbor genom fokuserad myndighetstillsyn
tillsammans med Skatteverket, Polisen, Tullverket, Kronofogden, Stadsbyggnadskontoret,
Tillståndsenheten, Räddningstjänst Syd och Arbetsmiljöverket. Kommunala och statliga
myndigheters kontroll utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Inom
Tryggare Malmö har vi under drygt två år byggt ett stabilt och mycket framgångsrikt samarbete
tillsammans. Det etablerade samarbetet bidrar dels till att vi tillsammans kan utföra planerade
kontroller av branscher och oseriösa verksamheter och att vi snabbt kan mobilisera resurser utifrån
en problembild som uppstått.
Fokus ligger på branscher som vi normalt sett inte kunnat prioritera i den ordinarie tillsynen, men
som har lyfts in i projektet. Vi har genom projektet möjlighet att bedriva mer fokuserat tillsynsarbete
med bland annat tobakstillsyn, olovliga boende, fastighetsövergripande tillsyn, tillsyn av massageoch nagelsalonger, och sprängämnesprekursorer.
Tryggare Malmö drivs för närvarande i projektform och kommer ses över för att integreras i
ordinarie tillsynsverksamhet inom KF:s målområde Trygghet och delaktighet. Vi kommer även
utreda möjlighet att införa årsavgift för massagesalonger. Tryggare Malmös verksamhet är
skattefinansierat via kommunbidrag. Mer detaljerad information om behovsutredning och
tillsynsplan framgår av bilaga 7. Tillsynsområden som ingår i Tryggare Malmö är:
-

Fastighetsövergripande tillsyn
Olovliga boenden
Samlingslokaler
Hygieniska behandlingsverksamheter
Massagesalonger
Nagelsalonger
Grossister och importörer – läkemedel, kosmetika, elektroniska produkter
Detaljhandel
Miljöfarlig verksamhet
Tobakstillsyn
Sprängämnesprekursorer
Otrygga utemiljöer

Uppföljning av behovsutredning och tillsynsplan
Behovsutredningen sträcker sig över en treårsperiod och följs upp årligen. Vid denna följs resultatet
upp från tillsynsplanen och behovet uppdateras vid behov. Hela behovsutredningen och
tillsynsplanen kommer att följas upp vart tredje år, för att analysera resultatet av de prioriteringar av
tillsynsfrekvenser och tillsynsbehov som har gjorts. Uppföljning av tillsynsplanen kommer att ske i
samband med delårsrapportering och i samband med årsanalys.

Sammanställning behovsutredning och tillsynsplan 2020–2022,
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Branscher

A

B

C

Antal objekt

H

Planerad tillsynstid

Tid behovsutredning

2020

2020

2021

2022

Antal timmar

2021

2022

Antal timmar

Jordbruk m.m.

Jordbruk m.m. - Travbana

1

30

30

30

30

30

30 KEMI

Livsmedel och foder m.m.

Livsmedel och foder m.m.

6

14

474

474

474

474

474

474 KEMI

6

5

597

597

597

597

597

597 KEMI

8

56

56

56

56

56

56 KEMI

4

61

61

61

61

61

61 KEMI

1

10

10

10

10

10

10 KEMI

6

176

176

176

176

176

176 KEMI

11

137

137

137

137

137

137 KEMI

50

50

50

50

50

50 KEMI

4

232

232

232

232

232

232 KEMI

1

15

15

15

15

15

15 KEMI

Kemiska produkter

Kemiska produkter
Gummi- och plastvaror

Gummi- och plastvaror
Icke-metalliska
mineraliska produkter

Icke-metalliska mineraliska
produkter
Stål och metall

Stål och metall
Ytbehandling av metall
eller plast m.m.

Ytbehandling av metall
eller plast m.m.

3

Metallbearbetning m.m.

Metallbearbetning m.m.
Förbrukning av organiska
lösningsmedel

Förbrukning av organiska
lösningsmedel Kemtvättar
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Lackerare
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier

5

3
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Kommentar på
utfallet

Prövningsnivå

Enhet

Här följer en sammanställning avdelningens samlade behovsutredning och tillsynsplan 2020–2022
med samtliga tillsynskategorier medtagna.

A

B

C

Antal objekt

H

Tid behovsutredning

2020

2020

2021

2022

Antal timmar

2021

2022

Antal timmar

Lagring av bränslen och
kemiska produkter m.m.

Lagring av bränslen och
kemiska produkter m.m.

7

2

359

359

359

359

359

359 KEMI

4

1

484

484

484

484

484

484 KEMI

1

17

17

17

17

17

17 KEMI

47

721

736

751

721

736

751 AVA

48

400

408

416

400

408

416 AVA

442

442

442

442

442

442 AVA

45

45

45

45

45

201

201

201

201

201

201 AVA

7

85

85

85

85

85

85 AVA

3

5

440

400

400

440

400

400 AVA

6

19

700

700

700

700

700

700 AVA

12

500

600

600

500

600

600 AVA

1

7

14

21

7

14

21 AVA

1

15

15

15

15

15

15 AVA

16

16

16

16

16

16 KEMI

3

49

49

49

49

49

49 AVA

7

22

22

22

22

22

22 AVA

Gasformiga bränslen, el,
värme och kyla

Gasformiga bränslen, el,
värme och kyla
Gasformiga bränslen, el,
värme och kyla - Vindkraft

2

Fordonsservice och
drivmedelshantering

Fordonstvättar
Drivmedelsstationer
Infrastruktur

Infrastruktur

6

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Sjukhus

1

45 KEMI

Rening av avloppsvatten

Avloppsreningsanläggning

2

Avfall

Bilskrotare
Skrotare
Avfallsbolag
Masshanteringsbolag
Butiksinsamling av elavfall
Avvattningsanläggning för
avfall

1

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhet

1

Skjutfält, skjutbanor och
sportanläggningar m.m.

Skjutbanor
Motorbanor
Avlopp
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Kommentar på
utfallet

Branscher

Planerad tillsynstid

Enhet

Prövningsnivå

A

B

C

H

Avlopp landsbygd
Avlopp koloni

2020

2020

2021

2022

Antal timmar

2021

2022

Antal timmar

500

640

640

640

640

640

640 HÄLO

2 000

300

300

300

300

300

300 HÄLO

30

30

30

30

30

30 AVA

1

100

100

100

100

100

100 AVA

Inventerings
-behov
föreligger

Antal objekt

Tid behovsutredning

50

50

50

50

50

50 AVA

105

263

263

263

263

263

263 HÄLO

104

0

250

0

0

250

0 HÄLO

216

473

1 894

1 634

473

1 894

1 634 HÄLO

79

153

612

528

153

612

528 HÄLO

150

150

150

150

150

150 HÄLO

84

1 363

120

120

1 363

120

120 HÄLO

27

436

38

38

436

38

38 HÄLO

75

75

75

75

75

75 HÄLO

12

165

34

34

165

34

34 HÄLO

25

344

72

72

344

72

72 HÄLO

40

40

40

40

40

40 HÄLO

5

0

0

0

0

0

0 HÄLO

15

200

200

200

200

200

200 HÄLO

Värmepumpar och
kylanläggningar

Värmepumpar och
kylanläggningar

3

Vatten

Det allmänna
dagvattenavloppsnätet
Andra dagvattenledningar,
-anordningar och anläggningar
Hygieniska
behandlingsverksamheter

Piercing, tatuering, etc.
Fotvård, öronhåltagning
och akupunktur
Undervisning

Förskola kommunal
Förskola privat
Förskola
uppföljningsärenden
Grundskola kommunal
Grundskola privat
Grundskola
uppföljningsärenden
Gymnasieskola kommunal
Gymnasieskola privat
Gymnasieskola
uppföljningsärenden
Öppen
förskola/fritidshem/
förskoleklass
Badanläggningar

Bassängbad
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Kommentar på
utfallet

Branscher

Planerad tillsynstid

Enhet

Prövningsnivå

A

B

C

H

Antal objekt

Plaskdamm, spa, etc.
Strandbad

Tid behovsutredning

2020

2020

2021

2022

Antal timmar

2021

2022

Antal timmar

4

24

24

24

24

24

24 HÄLO

6

36

36

36

36

36

36 HÄLO

39

0

0

152

0

0

152 HÄLO

3 221 11 183 11 359 10 947 11 183

11 359

Strålskydd

Strålskydd
Summa

3

53 222
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Kommentar på
utfallet

Branscher

Planerad tillsynstid

Enhet

Prövningsnivå

Antal objekt

50
fastigheter
årligen (av
totalt 2500)

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

Antal timmar

2021

2022

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

Kommentar
på utfallet

Antal timmar

Tillsyn varje
år

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

3 000 BOST

*

Tillsyn varje
år

120

120

120

250

250

250 HÄLO

*

Tillsyn varje
år

550

550

550

720

720

720 HÄLO

*

Tobakstillsyn

Tillsyn varje
år

100

100

100

700

700

700 HÄLO

*

Ansvarsutredningar MIFO

Tillsyn varje
år

1 200

800

800

1 800

1 500

1 500 FOM

*

Ansvarsutredningar
vattenområden

Tillsyn varje
år

0

0

0

50

50

50 FOM

*

Brandövningsplatser och
brandstationer

Tillsyn varje
år

50

50

50

100

100

100 FOM

*

Markprovtagning efter PCBsanering

Tillsyn varje
år

0

125

125

200

200

200 FOM

*

Uppsökande bostadstillsyn
Hygieniska behandlingsverksamheter – uppsökande
tillsyn
Offentliga miljöer –
prioriterade områden

36

Antal objekt

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

Antal timmar

2021

2022

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

Kommentar
på utfallet

Antal timmar

Nedlagda deponier

Tillsyn varje
år

125

125

125

200

200

200 FOM

*

Odlings- och
koloniområden

Tillsyn varje
år

0

0

0

200

200

200 FOM

*

Offentliga parker

Tillsyn varje
år

0

0

0

100

100

100 FOM

*

Planerad tillsyn

Tillsyn varje
år

200

700

700

400

1 000

1 000 FOM

*

Skolor och förskolor

Tillsyn varje
år

0

0

0

400

400

400 FOM

*

Småbåtshamnar med
båtuppläggningsplats

Tillsyn varje
år

25

25

25

100

100

100 FOM

*

Vattenområden

Tillsyn varje
år

0

0

0

100

100

100 FOM

*

Ärendedialog och samsyn

Tillsyn varje
år

1 000

1 050

1 050

1 200

1 200

1 200 FOM

*

21

Tillsyn varje
år

138

138

138

138

138

138 KEMI

100

Tillsyn varje
år

300

300

300

450

450

450 KEMI

Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Lackerare
Hälso- och sjukvård –
Tandläkare
(Saneringsprojekt)

*
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Icke-metalliska mineraliska
produkter

Antal objekt

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

Antal timmar

2021

2022

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

Antal timmar

Tillsyn varje
år

26

26

26

26

26

26 KEMI

Köldmedia - digitalisering/ Inventerings- Tillsyn varje
behov
år
tillsynsbesök/ uppsökande
föreligger

0

450

0

0

572

572 KEMI

48

42

42

48

42

42

78

84

78

78

84

78 KEMI

Livsmedel och foder m.m.

5

9

Tillsyn varje
år
Tillsyn varje
år

Kommentar
på utfallet

*

KEMI

Metallbearbetning m.m.

14

PCB – föreläggande/
tillsynsbesök/ register

252

Tillsyn varje
år

150

150

150

469

469

469 KEMI

*

Uppsökande tillsyn

Inventeringsbehov
föreligger

Tillsyn varje
år

200

200

200

400

400

400 KEMI

*

Varutillsyn

Inventeringsbehov
föreligger

Tillsyn varje
år

200

200

200

480

480

480 KEMI

*

806

821

836

806

821

836 AVA

1 035

1 095

1 155

1 035

1 095

1 155 AVA

Fordonstvättar och
spolplattor

152

Fordonsverkstäder

180

Tillsyn varje
år
Tillsyn varje
år

Ledningsnät som är anslutna
till tillståndspliktig
avloppsanläggning

1

Tillsyn varje
år

100

100

100

100

100

100 AVA

Räddningstjänsten

1

Tillsyn varje
år

50

50

50

50

50

50 AVA
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Småbåtshamnar
Uppsökande tillsyn – avfall
Uppsökande tillsyn – fordon
Uppsökande tillsyn – övrigt

Antal objekt

8
Inventeringsbehov
föreligger
Inventeringsbehov
föreligger
Inventeringsbehov
föreligger

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

Antal timmar

2020

2021

2022

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

Kommentar
på utfallet

Antal timmar

Tillsyn varje
år

75

75

75

75

75

75 AVA

Tillsyn varje
år

258

258

258

258

258

258 AVA

Tillsyn varje
år

256

256

256

256

256

256 AVA

Tillsyn varje
år

300

100

100

300

100

100 AVA
130 AVA

Återvinnings-stationer FTI

60

Tillsyn varje
år

130

130

130

130

130

Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier

8

Tillsyn
vartannat år

56

56

56

56

56

56 KEMI

Textiltvätterier

6

Tillsyn
vartannat år

30

30

30

30

30

30 KEMI

148

Tillsyn
vartannat år

426

426

426

426

426

426 KEMI

Avfallstransport

Inventeringsbehov
föreligger

Tillsyn
vartannat år

284

284

284

400

400

400 AVA

*

Avfallshandlare/mäklare

Inventeringsbehov
föreligger

Tillsyn
vartannat år

184

184

184

300

300

300 AVA

*

7

Tillsyn
vartannat år

28

36

44

28

36

44 AVA

Receptfria läkemedel

Drivmedelsstation
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Antal objekt

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

Antal timmar

2021

2022

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

Antal timmar

260

Tillsyn vart
tredje år

150

150

150

600

600

600 BOST

Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier

3

Tillsyn vart
tredje år

0

18

0

0

18

0 KEMI

Golfbanor

5

Tillsyn vart
tredje år

25

0

0

25

0

0 KEMI

Gummi- och plastvaror

1

Tillsyn vart
tredje år

6

0

0

6

0

0 KEMI

Jordbruk m.m. - Växthus

7

Tillsyn vart
tredje år

33

33

33

33

33

33 KEMI

32

Tillsyn vart
tredje år

30

85

35

30

85

35 KEMI

109

Tillsyn vart
tredje år

408

240

72

408

240

72 KEMI

Lagring av bränslen och
kemiska produkter m.m.

1

Tillsyn vart
tredje år

6

0

0

6

0

0 KEMI

Vattenverk

1

Tillsyn vart
tredje år

0

0

10

0

0

10 KEMI

Inventeringsbehov
föreligger

Tillsyn vart
tredje år

220

200

200

220

200

200 AVA

150

150

150

700

500

500 BOST

Omsorgsboenden

Jordbruk m.m. - Växtodling
Hälso- och sjukvård Tandläkare

Butiksinsamling av elavfall

Radon i bostäder

Tillsyn
sporadiskt
1795
(mer sällan
fastigheter
än vart tredje
år)

Kommentar
på utfallet



*

*

25

Pedagogisk omsorg

Idrottslokaler som används i
skolverksamhet

Idrottslokaler som används
av barn och unga på fritiden

Enskilda avlopp kolonier

Bad – Fontän, vattenlek, etc.

Bad – Utredning strandbad

Antal objekt

Tillsyn
sporadiskt
51 (mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
2 (mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

Antal timmar

2021

2022

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

Kommentar
på utfallet

Antal timmar

0

0

0

0

0

0 HÄLO

0

0

0

160

160

160 HÄLO

70

70

70

70

70

70 HÄLO

0

0

0

460

460

460 HÄLO

10

10

10

10

10

10 HÄLO

40

40

40

40

40

40 HÄLO
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Smittskydd -- Legionella

Fritidsgårdar

Lekland, etc.

Offentliga utemiljöer – icke
prioriterade områden

Pågående kemtvättar

Jordbruk m.m. Hästhållning

Antal objekt

Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
18 (mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
99 (mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
59 (mer sällan
än vart tredje
år)

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

Antal timmar

2021

2022

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

Kommentar
på utfallet

Antal timmar

*

0

0

0

190

190

190 HÄLO

18

18

18

18

18

18 HÄLO

0

0

0

0

50

0 HÄLO

*

0

0

0

1 000

1 000

1 000 HÄLO

*

200

0

0

200

0

0 FOM

0

100

100

0

100

100 KEMI
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Antal objekt

Jordbruk m.m. - Växthus

1

Jordbruk m.m. - Växtodling

4

Klottersanerare

Kemiska produkter

Retursystem för
dryckesförpackningar med
pant
Summa (h)

Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)
Tillsyn
sporadiskt
(mer sällan
än vart tredje
år)

Planerad tillsynstid
2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

Antal timmar

2021

Enhet

Branscher

Tillsynsbehov
enligt
planeringsmatris

2022

Antal timmar

0

0

5

0

0

5 KEMI

0

0

0

0

0

0 KEMI

50

0

0

50

0

0 KEMI

Tillsyn
sporadiskt
5 (mer sällan
än vart tredje
år)

20

0

0

20

0

0 KEMI

Tillsyn
Inventerings- sporadiskt
behov (mer sällan
föreligger än vart tredje
år)

270

270

270

270

270

12 234

12 520

11 926

20 375

20 558

Inventeringsbehov
föreligger

Kommentar
på utfallet

270 AVA

20 264

* Tillgänglig tid motsvarar inte behovet. Prioritering har skett utifrån var våra resurser ger mest miljö- och hälsoeffekt.
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Ansvarsområden

2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

2021

Antal timmar

Enhet

Planerad tillsynstid

2022

Antal timmar

Kommentar

Skattefinansierat

Ansökan om vitesutdömanden
Bakgrundsstrålning
Delgivning
Internt/Externt samarbete
Klagomål - obefogade
Planering, utveckling, uppföljning
och kvalitetsarbete
Remisser – Alkoholremisser
Remisser – Detaljplaner och
bygglov/Översyn
stadsutvecklingsprocesser
Remisser – Tillståndsprocesser
Remisser – Övriga
Rådgivning/information/service
Superanvändare
Tryggare Malmö, MHS andel
Utlämnande av allmän handling
Åtalsanmälningar
Överlåtelsetillstånd
Överklagan
Summa skattefinansierat (h)

405

405

405

405

405

405 ALLA

25

25

25

25

25

25 AVA

295
4 424

295
4 524

295
4 524

315
4 604

315
4 704

315 ALLA
4 704 ALLA

1 590

1 590

1 590

1 590

1 590

1 590 ALLA

4 301

3 661

3 461

4 301

3 661

3 461 ALLA

250

250

250

250

250

250 BOST

1 143

1 143

1 143

1 625

1 625

1 625 ALLA

410

410

410

410

410

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315 ALLA

3 870

3 870

3 870

3 870

3 870

3 870 ALLA

120

120

120

120

120

120 ALLA

6 850

6 850

6 850

6 850

6 850

100

100

100

100

100

100 ALLA

580

580

580

580

580

580 ALLA

20

20

20

20

20

20 KEMI

878

928

928

878

928

928 ALLA

26 576

26 086

25 886

27 258

26 768

*
*

*

410 AVA

6 850 TRYM

26 298
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Ansvarsområden

2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

2021

Antal timmar

2022

Antal timmar

Enhet

Planerad tillsynstid

Kommentar

Avgiftsfinansierat

Animaliska biprodukter

15

15

15

15

15

15 KEMI

Anmälningsprocesser
4 785

5 610

5 610

4 785

5 610

5 610 ALLA

Biocider

20

20

20

95

95

95 KEMI

Cisterner

200

200

200

400

400

60

60

60

60

60

60 HÄLO

2 620

2 620

2 620

2 620

2 720

2 820 ALLA

50

50

50

50

50

1 625

1 625

1 625

1 625

3 275

100

100

100

100

100

100 AVA

200

200

200

200

200

200 AVA

170

170

170

170

170

170 KEMI

165

165

165

165

165

165 ALLA

330

330

330

330

330

330 ALLA

Fartygsinspektioner med utfärdande
av saneringsintyg
Klagomål - befogade
Källsortering av avfall från bygg och
rivning
Köldmedia –
registrering/sanktionsavgifter
Lag om gaturenhållning och
skyltning
Nedskräpning, inkommande och
egeninitierade ärenden
PCB – inventeringar/saneringar
Sanktionsavgifter
Tillståndsprocesser

400 AVA

Utredning föreligger för
beräkning av
resursbehov inom
förorenade områden.
*
*

*

50 AVA
3 275 KEMI
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Ansvarsområden

2020

2021

Tid behovsutredning

2022

2020

2021

Antal timmar

Enhet

Planerad tillsynstid

2022

Antal timmar

Tillsyn utöver tid som ingår i
årsavgift

796

891

986

1 591

1 686

Utlämnande allmän handling

190

190

190

190

190

190 ALLA

3

3

3

3

3

3 KEMI

Summa avgiftsfinansierat (h)

11 329

12 249

12 344

12 399

15 069

15 263

Summa händelsestyrd tillsyn

37 905

38 335

38 230

39 657

41 837

41 561

Överlåtelsetillstånd

1 780 MTI

Kommentar

*

* Tillgänglig tid motsvarar inte behovet. Prioritering har skett utifrån var våra resurser ger mest miljö- och hälsoeffekt.
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BEHOVSUTREDNING FÖR BOSTAD 2020–2022

Tillsyn varje år
Tillsyn vart tredje
år
Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än vart
tredje år)

1500

1500

400

200

140

560

Uppsökande
bostadstillsyn
Omsorgsboenden
(UH)
Radon i bostäder

3000

3000

3000

600

600

600

700

500

500

Under varje bransch anges en kort beskrivning av ansvarsområdet, vilken miljöpåverkan och
hälsopåverkan som förekommer från branschen samt en bedömning och motivering av
tillsynsbehovet.
Tillsyn varje år
• Uppsökande bostadstillsyn
Vi utför tillsyn över hälsoskyddet i hela bostadsfastigheter genom uppsökande bostadstillsyn.
Den uppsökande bostadstillsynen fokuserar på områden med lägre välfärd. I områdena finns
fastigheter som slumförvaltas och bedöms ha störst risk för olägenhet för människors hälsa i
boendemiljön. För att komma tillrätta med hälsoskyddsproblem i bostäder är detta arbetssätt
minst 20 gånger så effektivt som när vi bedriver händelsestyrd tillsyn. Vi har inventerat de
områden i Malmö där vi tror att det är störst risk för olägenheter i boendemiljöerna. Nu
behöver vi resurser för att kunna komma ut på tillsyn i många av dessa fastigheter. Det
behövs för att vi ska kunna få en bra bild över det totala behovet av uppsökande tillsyn på
lång sikt. Vi har en intäktsgrad på ca 50 % då det behövs en del kommunbidrag för att kunna
arbeta uppsökande.
Behovet beräknas till 3000 timmar. Utöver de 2000 tilldelade timmarna behövs
uppskattningsvis ytterligare 1000 timmar under de kommande 3 åren för att hinna ut på
tillsyn i de områden vi inventerat. När det arbetet är klart kommer vi ha en bra bild över
resursbehovet på lång sikt. Fastigheterna är många och arbetssättet är mycket effektivt. På
sikt är målet att kunna ha återkommande inspektioner av Malmös alla bostadsfastigheter. Den
händelsestyrda bostadstillsynen bygger på att medborgarna själva anmäler olägenheter till oss,
effekten av det är att de som vet om sina rättigheter nås av vår hjälp, men oftast är det inte
dessa som har de största problemen med olägenheter i sin bostad. Genom det uppsökande
arbetet når vi ut till de som behöver oss mest, det vill säga vi får ut en större effekt av vår
tillsyn till förmån för malmöbornas hälsa.
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Tillsyn vart tredje år
• Omsorgsboenden (UH)
Enlig 45 § 2 p förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår det
att kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat lokaler för vård eller annat
omhändertagande.
Vi utför tillsyn över omsorgsboenden (exempelvis LSS-, HVB-, och SOL-hem) där det finns
målgrupper som har svårt att påverka sin boendemiljö. På grund av bristande egenkontroll
mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare påträffas ofta brister i boendemiljön som kan
leda till olägenheter för människors hälsa.
Behovet beräknas till 600 timmar år 2020, vilket innebär att vi saknar 450 timmar (75 %)
resurser. I 70 % av de besökta omsorgboenden 2019 upptäcktes brister i boendemiljön som
behövde åtgärdas (ventilation, städ, fukt etc.). Sannolikheten är stor att det finns fler boenden
i Malmö med låg kunskap om egenkontroll och bristfälligt underhåll av lokaler. Med
befintliga resurser prioriterar vi omsorgboenden med barn och unga (40 omsorgboenden),
och ser även behov att besöka även omsorgboenden för vuxna (ca 220 omsorgboenden).
Tillsyn sporadiskt
• Radon i bostäder
Enligt 8 kap 2 § 2 p SsL ska de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder. Den 1 juni 2018 trädde
en ny strålskyddslag i kraft.
Radon i inomhusluften beräknas varje år orsaka omkring 500 lungcancerfall i Sverige. För att
identifiera bostäder med förhöjda radonhalter samt minska exponeringen för radon i Malmö
behöver mätningar göras i många flerbostadshus. Vi prioriterar områden med lägre välfärd
eftersom konsekvenserna av exponering av radon ökar i samband med rökning och bristfällig
ventilation. Enligt statistik är rökning mer vanligt förekommande i dessa områden än i övriga
områden i Malmö.
På grund av resursbrist har vi i många år nedprioriterat radontillsyn till förmån för akuta
anmälningar av olägenheter och händelsestyrd tillsyn. Vi följer inte
Strålsäkerhetsmyndighetens nationella handlingsplan där det står att vi ska kartlägga
radonförekomsten och ställa krav på åtgärder – detta borde nu prioriteras. Under år 2020
uppskattar vi att vi behöver en tjänst för att lägga upp en plan för arbetet och komma igång.
Vi kommer börja prioritera områden med lägre välfärd.
Behovet beräknas år 2020 till 700 timmar vilket innebär att vi saknar 550 timmar resurser.
Följande år (2021/2022) beräknas behovet till 500 timmar.
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Skattefinansierat

Ansökan om vitesutdömanden
Delgivning
Internt/externt samarbete
Planering, utveckling, uppföljning och
kvalitetsarbete
Remisser – Alkoholremisser
Remisser – Bygglov
Remisser – Detaljplan
Remisser – Övriga
Rådgivning/information/service
Utlämnande allmän handling
Utredning misstänkt olägenhet - obefogat
Överklagan
Avgiftsfinansierat Utredning misstänkt olägenhet - befogat

120
100
900
891

120
100
900
891

120
100
900
891

250
70
30
50
1500
80
1200
100
2300

250
70
30
50
1500
80
1200
100
2300

250
70
30
50
1500
80
1200
100
2300

Skattefinansierat
• Ansökan om vitesutdömanden
Behovet beräknas till 120 timmar.
•

Delgivning
Behovet beräknas till 100 timmar.

•

Internt/externt samarbete
Behovet beräknas till 900 timmar.

•

Planering och utveckling
Behovet beräknas till 891 timmar.

•

Remisser – Alkoholremisser
Remisser avseende serveringstillstånd. Vi yttrar oss angående risken för framför allt
bullerstörningar från verksamheter som söker serveringstillstånd.
Behovet beräknas till 250 timmar. Vi är remissinstans till tillståndsenheten på
arbetsmarknads- och socialförvaltningen när det gäller serveringstillstånd.

•

Remisser – Bygglov
Behovet beräknas till 70 timmar.

•

Remisser – Detaljplan
Behovet beräknas till 30 timmar.
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•

Remisser – Övriga
Vi yttrar oss när vi får remisser från exempelvis Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen eller
andra nämnder/förvaltningar i Malmö. Här har vi ofta möjlighet att påverka ändringar i
lagstiftning, uttrycka behov av vägledning med mera. Detta prioriterar vi högt då
bostadstillsynen i Malmö är ledande i Sverige och vi ofta får förfrågan att lämna input till
centrala myndigheter.
Behovet beräknas till 50 timmar. Vi yttrar oss på de remisser som ligger inom vårt
ansvarsområde och där vi kan lämna värdefulla synpunkter till andra myndigheter och
organisationer.

•

Rådgivning/information/service
Behovet beräknas till 2000 timmar per år. Enheten kan även i mån av tid vara ute och
informera branschorganisationer och andra som efterfrågar vår rådgivning.
Vi ser behov av att starta upp samarbete med exempelvis branschorganisationer, större
fastighetsägare för att informera om tillsynsarbetet. Vi ser också ett stort behov av riktade
informationskampanjer till fastighetsägare, boende och bostadsrättsföreningar. Vi ser också
en ökning av antalet personer som hör av sig till oss i takt med att staden växer. Vi uppskattar
det totala behovet till mellan en halv till hel tjänst.

•

Utlämnande allmän handling
Behovet beräknas till 80 timmar. Vi prioriterar utlämnande av allmän handling eftersom
allmänheten har rätt till insyn i hur vi arbetar. Vi lägger ca 50–100 timmar per år på
utlämnande av allmän handling.

•

Utredning misstänkt olägenhet - obefogat
Inkommande klagomål som inte går att timdebitera då de visar sig vara obefogade eller borde
lämnas till någon annan än miljöförvaltningen. Många av dessa ärendena är svåra att bedöma
varför de kan ta mycket handläggningstid. Effekten av detta arbete är väldigt liten, varför vi
under hösten prioriterat att effektivisera arbetet genom mallar och bra bedömningsunderlag
så vi snabbare kan fatta beslut om det är en olägenhet eller inte.
Behovet beräknas till 1200 timmar. I takt med att Malmö växer och det byggs nya
bostadsfastigheter kommer behovet av vår tillsyn att öka. Vi ser redan nu att antalet ärenden
vi får in ökar för varje år. Befogade olägenheter kan exempelvis bero på bristfällig ventilation,
fuktskador, höga bullernivåer inomhus etc.

•

Överklagan
Behovet beräknas till 100 timmar.
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Avgiftsfinansierat
• Utredning misstänkt olägenhet - befogat
Inkommande klagomål där vi konstaterar olägenhet i boendemiljöer, så som bristfällig
ventilation, fuktskador, höga bullernivåer inomhus etc. Det kan vara fastighetsägaren eller den
som bedriver en verksamhet som bullrar som ska vidta de åtgärder som krävs för att
förhindra störning eller undanröja olägenheter för människors hälsa. I de fall vi konstaterar
att det finns en olägenhet timdebiterar vi den som orsakat störningen.
Behovet beräknas till 2300 timmar (2020), 2400 timmar (2021), 2500 timmar (2022). Vi är
skyldiga enligt miljöbalken att utreda ärenden vi får in om misstänkta olägenheter och vi ser
att behovet ökar i takt med att antalet bostäder ökar.
I takt med att Malmö växer och det byggs nya bostadsfastigheter kommer behovet av vår
tillsyn att öka. Vi ser redan nu att antalet ärenden vi får in ökar för varje år.
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TILLSYNSPLAN FÖR BOSTAD 2020–2022

Tillsyn varje år

900

1100

Tillsyn vart tredje år
Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än vart
tredje år)

100

50

Uppsökande
bostadstillsyn
Omsorgsboenden

30

120

Radon i bostäder

2000

2000

2000

150

150

150

150

150

150

Planerad tillsynstid för varje ansvarsområde nedan är grundat på behovsutredningen och den
tidsredovisning som gjorts av enheten för föregående år.
Tillsyn varje år
Uppsökande bostadstillsyn
Malmö Stads bostadstillsyn arbetar med uppsökande tillsyn enligt 26 kap. 1§ miljöbalken.
Bostadstillsynen har konstaterat att boende i områden med lägre välfärd i mindre utsträckning
kontaktar myndigheten vid olägenheter i boendemiljön. Fastigheterna som prioriterats inom den
uppsökande tillsynen har valts ut utifrån Malmökommissionens rapport. Totalt finns 1800
fastigheter i Malmö, varav 1124 hyresfastigheter respektive 675 bostadsrättsfastigheter. Sedan
2017 har inventeringar av över 600 hyresfastigheter genomförts för att rikta tillsynen till de
fastigheter som har störst behov. Faktorer som vägs in är bland annat mängden klagomål som
inkommit gällande fastigheten, synpunkter som vidarebefordrats av andra organisationer och
myndigheter, samt en kartläggning av utvändiga indikatorer på brister i fastigheten.
Arbetet med uppsökande tillsyn sker fastighetsövergripande och har konstaterats vara mycket
effektivt för att komma tillrätta med olägenheter för människors hälsa, jämfört med traditionell
händelsestyd tillsyn. Varje lägenhet där hälsoskyddsbrister avhjälps genom den uppsökande
tillsynen får i genomsnitt 1,5 h i arbetstid. Detta är en framgångsfaktor för effektiv handläggning
samtidigt som det minskar de stora hälsoskyddskillnaderna som finns mellan olika områden i
staden.
Tillsynsplanen omfattar 2000 timmar per år. Tidigare har vi haft 1500 timmar per år att lägga på
uppsökande bostadstillsyn. Genom effektivisering av den händelsestyrda bostadstillsynen har vi
utökat det uppsökande arbetet med 500 h/år genom omfördelning av våra resurser. Vi räknar
med 1050 timmar till handläggning av ärenden, 450 timmar till planering, 300 timmar till
inspektioner, 100 timmar till utveckling och processansvar och 100 timmar till inventering.
Tillsynsavgift tas ut för samtliga tillsynsbesök och all handläggningstid.
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Vi har totalt 1124 hyresfastigheter och 675 bostadsrättsfastigheter i Malmö och vi har 1500
timmar per år att lägga på uppsökande bostadstillsyn. Vi uppskattar att vi behöver ytterligare 1000
h under de följande tre åren för att hinna ut på tillsyn i de områden vi inventerat. När det arbetet
är klart kommer vi ha en bra bild över resursbehovet på lång sikt.
Tillsyn vart tredje år
Omsorgsboenden
Enlig 45 § 2 p förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår det att
kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat lokaler för vård eller annat
omhändertagande.
Vi utför tillsyn över omsorgsboenden (exempelvis LSS-, HVB-, och SOL-hem) där det finns
målgrupper som har svårt att påverka sin boendemiljö. På grund av bristande egenkontroll mellan
verksamhetsutövare och fastighetsägare påträffas ofta brister i boendemiljön som kan leda till
olägenheter för människors hälsa.
I 70 % av de besökta omsorgboenden 2019 upptäcktes brister i boendemiljön som behövde
åtgärdas (ventilation, fukt etc.). Sannolikheten är stor att det finns fler boenden i Malmö med låg
kunskap om egenkontroll och bristfälligt underhåll av lokaler.
Idag finns det ca 260 omsorgsboenden i Malmö stad, varav ca 40 av dessa är boendeformer för
barn och unga. Med befintliga resurser kan vi bedriva tillsyn på 15% av omsorgsboenden i
Malmö och prioriterar därför omsorgsboenden för barn och unga under ett treårsintervall.
Resterande omsorgsboenden för vuxna kommer vi att ta ut ca 3 stickprov per år för
tillsynsbesök. Vi ser dock ett behov av att utöka tillsynen och även besöka omsorgsboenden för
vuxna (ca 220 st.).
Tillsynsplanen omfattar 150 timmar per år. Behovet uppskattas till 600 timmar år 2020, vilket
innebär att vi saknar 450 h resurser. Vi räknar med 100 timmar till inspektioner och avsätter
resterande tid till uppföljning i ärendena samt utveckling av vårt arbete. Vi behöver
kommunbidrag för planering och utveckling av tillsynen. Tillsynsavgift tas ut för samtliga
tillsynsbesök.
Tillsyn sporadiskt
Radon i bostäder
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nationella handlingsplan har vi kommuner ansvar för att
kartlägga förekomsten av radon i bostäder och ställa krav på åtgärder för att alla bostäders
radonhalter ska ligga under 200 Bq/m3. För att identifiera bostäder med förhöjda radonhalter
samt minska exponeringen för radon i Malmö behöver mätningar göras i många flerbostadshus.
Vi prioriterar områden med lägre välfärd eftersom konsekvenserna av exponering av radon ökar i
samband med rökning och bristfällig ventilation. Enligt statistik är rökning mer vanligt
förekommande i dessa områden än i övriga områden i Malmö.
Enligt 8 kap 2 § 2 p SsL ska de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder. Den 1 juni 2018 trädde en ny
strålskyddslag i kraft.
Tillsynsplanen omfattar 150 timmar per år. Behovet uppskattas till 700 timmar år 2020, vilket
innebär att vi saknar 550 h resurser.
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Vi beräknar att vi behöver tid för att slutföra planeringen av tillsynsarbetet på radon i bostäder
framåt då det är ett område vi inte haft tillsyn på tidigare. Vi kommer skicka ut information om
radonmätning och be fastighetsägare skicka in sina analyser. De som inte gör det på frivillig väg
kommer vi året efter ställa krav på. Vi behöver kommunbidrag för att utföra denna tillsynen för
att vi inte kan ta betalt för informationsutskick och planering av tillsynen. Område med lägre
välfärd kommer att prioriteras.

Skattefinansierat

Ansökan om vitesutdömanden
Delgivning
Internt/externt samarbete
Planering, utveckling, uppföljning och
kvalitetsarbete
Remisser – Alkoholremisser
Remisser – Bygglov
Remisser – Detaljplan
Remisser – Övriga
Rådgivning/information/service
Utlämnande allmän handling
Utredning misstänkt olägenhet - obefogat
Överklagan
Avgiftsfinansierat Utredning misstänkt olägenhet - befogat

120
100
900
891

120
100
900
891

120
100
900
891

250
70
30
50
1500
80
1200
100
2300

250
70
30
50
1500
80
1200
100
2300

250
70
30
50
1500
80
1200
100
2300

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
• Ansökan om vitesutdömanden
120 timmar per år. Vi ansöker om ca 20–25 vitesutdömanden per år.
•

Delgivning
100 timmar per år. Vi uppskattar behovet till 100 h per år då vi saknar statistik från tidigare år
(vi kommer kunna söka ut detta i vårt ärendesystem från och med sep 2019).
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•

Internt/externt samarbete
Nedan följer ett urval av externa enhetsplanerade samarbeten med andra myndigheter,
förvaltningar och organisationer. Interna samarbeten finns redovisade i bilaga 2.
 Allergisamarbete
Några medarbetare på enheten har som ansvar att ha kontinuerlig kontakt med
allergisjuksköterska för att fånga upp när det finns misstanke att ett barns hälsa
påverkas negativt av sin boendemiljö.
 Operativa boendegruppen
Räddningstjänsten syd, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fastighetskontoret,
stadsbyggnadskontoret, hyresgästföreningen och vi träffas regelbundet och har
etablerade samarbeten i syfte att erbjuda malmöbor hälsosamma och trygga
boendemiljöer.
 Krognätverk
Vi deltar i Malmös krognätverk där vi möter krogägare och de får möjlighet att träffa
oss myndigheter och få information och rådgivning. Vi får ökad förståelse för
varandras roller och kan diskutera gemensamma utmaningar.
 Malmömodellen
Malmömodellen är ett förenklat sätt för oss att hantera inkommande misstänkta
olägenheter. Det är endast fastighetsägare som har en fungerande klagomålshantering
som får vara med, i dagsläget sex större fastighetsbolag. Vi träffar dessa
fastighetsägare individuellt en gång per år och utvärderar vårt samarbete.
 Tvångsförvaltning
Vi har flera fastighetsägare i Malmö som inte åtgärdar allvarliga brister i boendemiljön
trots att vi förelagt om åtgärder. I dessa fall kan det bli fråga om att ansöka om
tvångsförvaltning, det vill säga en seriös fastighetsägare tar över förvaltningen. I det
arbetet har vi dialog med MKB och Hyresgästföreningen för att ta fram gemensamma
rutiner och samarbeta i ärenden.

•

Planering, utveckling, uppföljning och kvalitetsarbete
891 timmar per år. Detta är viktigt arbete för att säkerställa likvärdighet i bedömningar samt
rättssäker handläggning samt realistiska planeringar och uppföljning.
Vi behöver kontinuerligt planera och utveckla våra arbetssätt, rutiner, bedömningsgrunder
med mera för att kunna arbeta mer effektivt och rättssäkert. Vi måste hålla oss uppdaterade
med rättsfall och förändra vårt arbete efter nya riktlinjer och beslut.
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•

Remisser – Alkoholremisser
250 timmar per år. Vi handlägger ca 100–150 alkoholremisser per år och lägger mellan 1–2
timmar per yttrande.
Remisserna avser serveringstillstånd som tillståndsenheten på arbetsmarknads- och
socialförvaltningen skickar till oss. Vi yttrar oss angående risken för framför allt
bullerstörningar från verksamheter som söker serveringstillstånd.

•

Remisser – Bygglov
70 timmar per år. Vi lägger mellan 50–70 timmar per år på bygglovsyttranden till
stadsbyggnadskontoret.

•

Remisser – Detaljplan
30 timmar per år. Vi är remissinstans till stadsbyggnadskontoret och ser stora vinster med att
vi är med i tidiga skeden för att förebygga olägenheter för människor i Malmö.

•

Remisser – Övriga
50 timmar per år. Detta prioriterar vi högt då bostadstillsynen i Malmö är ledande i Sverige
och vi ofta får förfrågan att lämna input till centrala myndigheter.
Vi yttrar oss när vi får remisser från exempelvis Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen eller
andra nämnder/förvaltningar i Malmö. Här har vi ofta möjlighet att påverka ändringar i
lagstiftning, uttrycka behov av vägledning med mera.

•

Rådgivning/information/service
1500 timmar per år. Behovet är beräknat till 2000 timmar per år. Specifikt för vår enhet är att
en stor del av servicen sker via vår enhets telefon och mejl där vi erbjuder information och
rådgivning. Vi kan även i mån av tid vara ute och informera branschorganisationer och andra
som efterfrågar vår rådgivning.
Vi ser behov av att starta upp samarbete med bland annat branschorganisationer, större
fastighetsägare och informera om vårt tillsynsarbete. Vi ser också ett stort behov av riktade
informationskampanjer till fastighetsägare, boende och bostadsrättsföreningar. Vi ser också
en ökning av antalet personer som hör av sig till oss i takt med att staden växer. Utlämnande
allmän handling
•

Utlämnande allmän handling

80 timmar per år. Vi lägger ca 50–100 timmar per år på utlämnande av allmän handling.
•

Utredning misstänkt olägenhet – obefogat
1200 timmar per år. Vi uppskattar att vi behöver lägga drygt en heltidstjänst per år för att
handlägga ärenden som efter utredning visar sig inte vara en olägenhet för människors hälsa.

•

Överklagan
100 timmar per år. Tidigare år har vi lagt ca 80–100 timmar på överklaganden.
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Avgiftsfinansierat
• Utredning misstänkt olägenhet - befogat
2300 timmar per år. Behovet uppskattas till 2300 timmar 2020, 2400 timmar 2021 och 2500
timmar 2022.
I takt med att Malmö växer och det byggs nya bostadsfastigheter kommer behovet av vår
tillsyn att öka. Vi ser redan nu att antalet ärenden vi får in ökar för varje år. Befogade
olägenheter kan exempelvis bero på bristfällig ventilation, fuktskador, höga bullernivåer
inomhus etc.
Våra prioriteringar
Vi prioriterar de händelsestyrda ärendena eftersom detta styrs av lagstiftning. Eftersom staden
kontinuerligt bygger fler bostäder behöver resurser till den händelsestyrda tillsynen räknas upp
med 100 timmar för varje år. Omfattningen av den händelsestyrda tillsynen, som inte går att
förutse, påverkar vår möjlighet att arbeta med uppsökande bostadstillsyn som är den mer
effektiva tillsynsmetoden. För att arbeta uppsökande i den takt som behovet beräknas till krävs
ytterligare 1000 timmar.
Vi har med befintliga resurser möjlighet att kontrollera 15% av omsorgsboendena och fokuserar
därför på bostäder för barn och unga. Vi ser däremot ett behov av att kontrollera boenden för
vuxna och beräknar att det skulle kräva ytterligare 450 timmar.
Radontillsynen har vi tidigare inte arbetat med eftersom ärenden i den händelsestyrda tillsynen
varit prioriterad. Eftersom Strålskyddsmyndigheten nu har tagit fram en nationell handlingsplan
är det nödvändigt att vi under 2020 prioriterar radontillsynen. Vi beräknar att vi saknar 550
timmar för att kunna lägga upp en plan för arbetet och komma igång. Vi kommer att börja
prioritera områden med lägre välfärd.
Vi ser ett behov av att arbeta mer med rådgivning, samarbeten och information till branschen
och medborgare. Antalet personer som hör av sig till oss ökar för varje år och vi behöver lägga
mer tid på rådgivning i och med att stadens invånare blir fler. Behovet beräknas till 500 timmar
utöver befintliga resurser.
Tillfälliga boende har en väldigt liten påverkan på vår hälsa då vi vistas där under kort tid och kan
själva välja boende. Vi bedömer att branschen är självsanerande, då det nu för tiden finns gott om
omdömen och recensioner att läsa på nätet. Kunden kan själv välja vilka boende som väljs. Vi
uppskattar att det finns ca 200 – 250 tillfälliga boende i Malmö.
I de fall arbetsmarknads- och socialförvaltningen hyr platser på hotell och andra tillfälliga boende
bedriver vi inom Tryggare Malmö tillsyn när vi får in information om misstänkt olägenhet. Vi gör
även stickprovskontroller med motiveringen att de boende inte själva väljer var de ska bo eller
hur länge de ska bo där.
Se vidare sammanställning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningens samlade behovsutredning och
tillsynsplan 2020–2022 i bilaga 2.
•

Tillfälliga boenden som hotell, bed & breakfast, camping med flera
Tillfälliga boenden har en väldigt liten påverkan på vår hälsa då vi vistas där under kort tid
och kan själva välja boende. Vi bedömer också att branschen är självreglerande då det nu för
tiden finns gott om omdömen och recensioner att läsa på nätet. Kunden kan själv styra över
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vilka tillfälliga boende som väljs. Vi uppskattar att det finns ca 200–250 tillfälliga boenden i
Malmö.
I de fall arbetsmarknads- och socialförvaltningen hyr platser på hotell och andra tillfälliga
boende bedriver vi inom projektet Tryggare Malmö tillsyn när vi får in information om
misstänkt olägenhet. Vi gör även stickprovskontroller med motiveringen att de boende inte
själva väljer var de ska bo eller hur länge de ska bo där.
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BEHOVSUTREDNING FÖR HÄLSA OCH OMGIVNING 2020–2022

Förskola
Förskola kommunal
473
Förskola privat
153
Uppföljningsärenden
150
Grundskola
Grundskola kommunal
1363
Grundskola privat
436
Uppföljningsärenden
75
Gymnasieskola
Gymnasieskola kommunal
165
Gymnasieskola privat
344
Uppföljningsärenden
40
Öppen förskola
Öppen förskola
0
Avlopp
Avlopp landsbygd
640
Enskilda avlopp, kolonier med 300
kommunalt avlopp
Badanläggningar
Bassängbad inom- och
200
utomhus
Plaskdammar, spa
24
Strandbad
36
Hygieniska behandlingslokaler
Piercing, tatuering,
263
injektionsbehandlingar etc.
Fotvård, öronhåltagning och
0
akupunktur
Strålskydd
Solarieverksamhet
0

1894
612
150

1634
528
150

1334
431
150

0
0
0

120
38
75

120
38
75

534
171
75

0
0
0

34
72
40

34
72
40

78
162
40

0
0
0

0

0

0

0

640
300

640
300

300
140

340
160

200

200

200

0

24
36

24
36

24
36

0
0

263

263

263

0

250

0

250

0

0

152

152

0

Skolor och förskolor
Barn och unga är en skyddsvärd grupp och vi ska enligt lag ägna särskild uppmärksamhet i vår
tillsyn av deras skolmiljö. Hälsopåverkan i skolmiljöer kan innebära att barn och unga riskerar att
spendera stora delar av sin dag i ohälsosamma miljöer. Detta kan exempelvis omfatta städning,
eftersatta lokaler, ventilation, fukt, buller och smittspridning i inomhusmiljön. I utomhusmiljön
omfattas bland annat möjlighet till skugga, buller från trafik, luftkvalitet och utemiljöns kvalitéer
som trygga, vidlyftiga och vilda zoner, grönytor och tillräckliga friytor. Hälsopåverkan kan
innebära risker för bland annat stress, luftvägsinfektioner, allergisymptom och negativ påverkan
på koncentrations- och inlärningsförmåga.
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•

Förskolor
Behovet beräknas till totalt 5 744 timmar för perioden 2020-2022, fördelat i olika
tillsynsomgångar enligt tabellen ovan.
Tillsyn av förskolor har hög prioritet till följd av lagstiftning, koppling till KF-mål, samt
Malmö stads fokus på barn och unga. Tidigare tillsynsomgångar på förskolor har visat på
avvikelser vid de flesta av våra besök, vilket ger ett starkt behov av att fortsätta prioritera
detta område. Vi ser även ett behov av mer omfattande tillsyn på förskolor i utsatta miljöer
och i områden med lägre välfärd.

•

Grundskolor
Behovet beräknas till totalt 2 340 timmar för perioden 2020-2022, fördelat i olika
tillsynsomgångar enligt tabellen ovan.
Tillsyn av grundskolor har hög prioritet till följd av lagstiftning, koppling till KF-mål, samt
Malmö stads fokus på barn och unga. Tidigare tillsynsomgångar på grundskolor har visat på
någon avvikelse i de allra flesta fall vilket är ytterligare en anledning att fortsätta prioritera
detta område. Vi ser även ett behov av mer omfattande tillsyn på grundskolor i utsatta miljöer
och i områden med lägre välfärd då vår uppfattning är att man i dessa områden är mindre
benägen att rapportera brister. Vi grundar detta på de noteringar vi gjort vid inspektionsbesök
på undervisningsverksamheter i områden med lägre välfärd under 2019.

•

Gymnasieskolor
Behovet beräknas till totalt 841 timmar för perioden 2020-2022, fördelat i olika
tillsynsomgångar enligt tabellen ovan.
Tillsyn av gymnasieskolor har hög prioritet till följd av lagstiftning, koppling till KF-mål, samt
Malmö stads fokus på barn och unga. Tidigare tillsynsomgångar på gymnasieskolor har visat
på någon avvikelse i de allra flesta fall vilket är ytterligare en anledning att fortsätta prioritera
detta område. Vi ser även ett behov av mer omfattande tillsyn på gymnasieskolor i utsatta
miljöer och i områden med lägre välfärd då vår uppfattning är att man i dessa områden är
mindre benägen att rapportera brister. Vi grundar detta på de noteringar vi gjort vid
inspektionsbesök på undervisningsverksamheter i områden med lägre välfärd under 2019.

•

Öppna förskolor
Öppna förskolor är lokaler dit man frivilligt kan komma och träffa andra vuxna med barn
som är mellan 0–5 år. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis städning, eftersatta
lokaler samt brist på skötrum och toaletter vilket kan orsaka hälsorisker för verksamhetens
besökare. Risken för smittspridning kan bli hög då det kan bli många personer som vistas
samtidigt på liten yta. Bristfälliga hygienrutiner och otillräcklig kunskap om kemikalier,
ventilation och buller kan vara exempel på hälsopåverkande avvikelser då verksamheterna
mestadels frekventeras av privatpersoner.
Behovet beräknas till 0 timmar under den kommande treårsperioden.
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Öppna förskolor är lokaler som det är frivilligt att gå till och barn vistas mer sporadiskt där än
vad man gör på en förskola eller skola. Tillsynsbehovet bedöms därför som lägre än för
förskola och skola. Vi ser ett behov av att besöka öppna förskolor vart femte år. Då tillsyn
gjorts under 2019 ser vi inte ett behov av att göra tillsyn på öppna förskolor under det
kommande treårsintervallet. Det finns ett behov av att kontrollera luftflöden på samtliga
öppna förskoleverksamheter för att i förlängningen kunna fastställa maximal
personbelastning (sett till luftflöden) i lokalerna. Vi anser att personbelastningen är viktig att
känna till då antalet personer som vistas i lokalerna kan variera mycket från dag till dag.
Enskilda avlopp
Att anlägga ett enskilt avlopp är tillståndspliktigt. Miljöpåverkan kan omfatta förorening av
dricksvatten och övergödning av hav och vattendrag. Bedömningen av tillsynsbehovet har gjorts
utifrån branschens miljöpåverkan och generella förmåga att följa gällande lagstiftning, samt
enhetens bedömningar som baseras på tillsynserfarenhet.
•

Tillsyn på enskilda avlopp landsbygd
Vi ser ett behov av att göra tillsyn på enskilda avloppsanläggningar vilket kommer att leda till
bättre kontroll av att anläggningarna sköts på rätt sätt. Intervallen kan komma att ändras
baserat på den erfarenhet vi gör vid tillsynen. De första tre åren (dvs 2020-2022) finns ett
behov av att komma i fas med tillsynen så att vi utför inspektioner två år efter att avloppet
installerats och därefter vart femte år. Vi ser ett behov av att anordna informationsmöten för
de fastighetsägare som kommer att få inspektion under året. Erfarenheter från andra
kommuner där informationsmöten har hållits har varit goda.
Behovet beräknas till 640 timmar per år.
Vi räknar med att vi behöver inspektera cirka 180 avlopp vilket innebär ungefär 60
inspektioner per år till och med 2022. Inventeringen beräknas medföra vissa tillsynsärenden
med förelägganden. Anledningen till att det finns behov av 340 timmar kommunbidrag är att
enskilda avlopp inte har någon årsavgift, vilket gör att den tid som läggs ner på exempelvis
planering och uppföljning finansieras med kommunbidrag. Det har under hösten 2019
kommit en ny vägledning gällande ansökan/anmälan av avlopp, vilket gör att vi ser ett utökat
behov av tid och resurser för att utöka vår kompetens, samt för att uppdatera rutiner och ta
fram nya mallar.

•

Tillsyn på enskilda avlopp koloniområden
Flertalet koloniområden har de senaste åren fått eller kommer inom kort att få kommunalt
avlopp. Det finns ändå koloniägare som inte ansluter sig till det kommunala avloppet utan
fortsätter använda enskilt avlopp.
Behovet beräknas till 300 timmar per år.
Vi är skyldiga enligt miljöbalken att ställa krav på att bästa möjliga reningsteknik används vid
utsläpp från avloppsanläggningar. I de fall där det finns kommunalt avlopp tillgängligt
innebär det bättre rening än att släppa ut avloppsvatten från mindre enskilda avlopp. Vi ser
därför ett behov av att inventera och ställa krav på de koloniägare som inte självmant anslutit
sig till kommunalt avlopp. Vi ser att det finns ett stort behov av information vilket är
anledningen till den skattefinansierade delen.
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Bad
• Bassängbad
Bassängbaden kan ha en eller flera pooler. Här ingår även utomhusbaden som enbart är
öppna sommartid. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta smittrisk, städning och hygien,
ventilation, fukt, reningsanläggning samt kemikaliehantering.
Behovet beräknas till 200 timmar per år.
Baserat på erfarenheter ser vi att det finns stora behov av tillsyn på badanläggningar då
slitaget är högt, den fuktiga miljön gör att mikroorganismer enklare får fäste och smittrisken
är stor. Bassängbad attraherar många barn och ungdomar tack vare variationerna med lek,
hopptorn och simning i olika bassänger och rutschkanor. Här bedrivs simundervisning samt
skollektioner i idrott och hälsa. I de mindre baden förekommer ofta babysim och
vattengymnastik flera gånger per vecka. Vissa bad är öppna samtliga veckodagar och behovet
av tillsyn är därför högt.
Kompetensutveckling samt uppdatering av kunskaper med avseende på vattenrenings-teknik,
städning och hygien är ett ständigt pågående arbete. Uppdaterad tillsynsvägledning från
centrala myndigheter förväntas innebära behov av utökade resurser för att leva upp till nya
krav på tillsyn. Vi ser därför ett behov av att utreda en ökning av årsavgifter för bassängbad.
•

Plaskdammar och spa
Plaskdammarna är öppna sommartid. Det finns även ett spa i Malmö. Miljö- och
hälsopåverkan kan omfatta smittrisk, städning och hygien, ventilation, fukt,
reningsanläggning, kemikaliehantering samt i vissa fall nedskräpning.
Behovet beräknas till 24 timmar per år.
Baserat på erfarenheter ser vi att det finns stora behov av tillsyn på badanläggningar då
slitaget är högt. Den fuktiga miljön gör att mikroorganismer enklare får fäste och smittrisken
är stor. Miljöförvaltningen följer upp analysresultat där riktvärdena för vattenkvalitet
överskridits och gör kontroller av att tillräckliga åtgärder vidtas. Plaskdammarna är sommartid
välbesökta av småbarn som bor i området, där de kan få svalka sig. Tillsynen är prioriterad då
plaskdammarna är placerade i stadsdelar där många barnfamiljer har svårt att ta sig till andra
bad eller till havet. Tillsynsfrekvensen bedöms kunna behållas till vartannat år, och tillsynen
inom plaskdammar och spa bör kunna fortsätta på nuvarande nivå.

•

Strandbad
Många människor badar vid stränderna och kan drabbas av smitta om det förekommer höga
bakteriehalter i vattnet. Algblomning kan medföra hälsorisker och utökad provtagning kan bli
aktuellt. Slitaget på omklädningsrum, duschar och wc är högt eftersom många badande
använder faciliteterna. Skyltning av baden ska vara korrekta
och vattenprovtagning ska ske återkommande. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta
smittrisk, städning och hygien, ventilation, fukt och nedskräpning.
Behovet beräknas till 36 timmar per år.
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Baserat på erfarenheter ser vi att behovet av tillsyn motsvarar den fasta tillsynsavgiften.
Fastighets- och gatukontoret ansvarar för strandbaden och har infört rutiner i händelse av
överskridande bakteriehalter i vattnet. Miljöförvaltningen följer upp överskridande
analysresultat och kontrollerar att skyltningen är korrekt vid badplatserna. Tillsyn sker över
städning och hygien där omklädningsrum, duschar och wc finns. Tillsynsbehovet är främst
under sommarhalvåret.
Hygieniska behandlingsverksamheter
• Piercing, tatuering, injektionsbehandlingar etc.
Behandlingar som innebär att hud penetreras och där bland annat kemikalier, tatueringsfärger
och injektionssubstanser används. Det är en snabbt växande bransch där ofta tillräcklig
kunskap om krav och risker saknas, och där vissa behandlingar har visat sig innebära
betydande risker för konsumenterna. Hälsopåverkan kan omfatta risk för blodsmitta,
smittspridning och allergier. Miljöpåverkan kan omfatta felaktig hantering av farligt avfall och
kemikalier.
Behovet beräknas till 263 timmar per år.
I nuläget har vi 105 registrerade verksamheter. Behovet av tillsyn uppskattas till vart tredje år.
•

Fotvård, öronhåltagning och akupunktur
Avser fotvård där skärande verktyg används och öronhåltagning som utförs på annat sätt än
med håltagningspistol. Nålbehandlingar som innebär att huden penetreras. För
ansiktsbehandlingar avses skärande eller stickande behandlingar med lansetter och
microneedling med mikroskopiska nålstick. Hälsopåverkan kan omfatta risk för blodsmitta,
smittspridning och allergier. Miljöpåverkan kan omfatta felaktig hantering av farligt avfall och
kemikalier.
Behovet beräknas till 250 timmar 2021. Behovet av tillsyn uppskattas till vart femte år.

Strålskydd
• Solarieverksamhet
Verksamheter med artificiella solningsanläggningar. Verksamheterna är anmälningspliktiga på
grund av UV-strålning, som ökar risken för skador på hud och bidrar till åldring av huden.
UV-strålning från solarier ökar även risken för hudcancer.
Behovet beräknas till 152 timmar för 2022.
I nuläget har vi 38 anmälda solarieverksamheter. Då lagen om åldersgräns på
solarieverksamheter trädde i kraft 2018 finns ett behov av tillsyn på solarier med fokus på
verksamheternas kontroll av ålder på kunder. Behovet av tillsyn uppskattas till vart femte år.
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Tillsyn varje år
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Tillsyn varje år
Hygieniska behandlingslokaler
•

Uppsökande tillsyn
Det antas finnas ett mörkertal av oanmälda anmälningspliktiga hygieniska
behandlingsverksamheter i Malmö. Dessa verksamheter måste aktivt letas upp genom
operativ tillsyn. Den uppsökande tillsynen planeras att riktas mot den högre riskgruppen som
inkluderar piercing, tatuering, permanent makeup och injektionsbehandlingar. Hälsopåverkan
kan omfatta risk för blodsmitta, smittspridning och allergier. Miljöpåverkan kan omfatta
felaktig hantering av farligt avfall och kemikalier.
Behovet beräknas till 250 timmar per år.
Det finns anmälningspliktiga verksamheter som inte är medvetna om anmälningsplikten. Det
finns även oseriösa verksamheter som försöker hålla sig undan tillsyn. Vi behöver aktivt leta
upp dessa verksamheter för att kunna ställa samma krav som på de verksamheter vi redan
bedriver tillsyn på.

•

Offentliga utemiljöer – prioriterade områden
Platser utomhus som allmänheten har tillträde till: Torg, parker, lekplatser, busshållplatser,
entréer till allmänna lokaler, uteserveringar, parkeringar, m.m.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis nedskräpning, skadedjur, buller,
luktstörning.
Behovet beräknas till 720 timmar per år.
Baserat på erfarenheter ser vi att det finns stora behov av tillsyn inom framförallt
nedskräpning och skadedjur. Det finns också extra utmaningar i utsatta områden och vi ser
en möjlighet att bidra till att utjämna orättvisa hälsoskillnader genom att prioritera tillsyn
inom dessa områden. Av Malmös 135 delområden är 36 områden prioriterade idag, och om
dessa ska få tillsyn behöver vi inventera miljöerna, ställa krav samt följa upp krav på åtgärd av
eventuella brister. Vi uppskattar att det skulle ta ungefär 60 timmar per delområde.

•

Tobakstillsyn
Tillsyn av miljöer där rökning är förbjuden enligt 2 § tobakslagen. Exempelvis skolor och
förskolor, kollektivtrafik, vänthallar, restauranger. Även tillsyn av rökrum på restauranger och
rökcaféer, där rökning är tillåten enligt särskilda regler. Miljöförvaltningen kan även ha tillsyn
på olägenhet av rökning ur ett hälsoperspektiv genom miljöbalken. Detta gäller till exempel
vid klagomål i permanenta bostäder.
Behovet beräknas till 700 timmar per år.
Vi är skyldiga enligt tobakslagen att utreda ärenden vi får in om misstänkta olägenheter och
samtidigt ska vi jobba förebyggande med regelbunden tobakstillsyn på skolor och förskolor.
Under sommaren 2019 infördes en ny utökad tobakslagstiftning, som troligtvis kommer att
innebära att fler klagomål kommer att inkomma till förvaltningen. Då vi inte kan debitera
något för tobakstillsyn enligt tobakslagen behöver dessa timmar skattefinansieras.
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Tillsyn sporadiskt
• Pedagogisk omsorg
Pedagogiska omsorgsverksamheter är verksamheter med ett mindre antal barn där
verksamheten oftast bedrivs i dagbarnvårdarens egna hem. Hälsopåverkan kan omfatta
dagsljusinsläpp, smittorisker, ventilation och eftersatta lokaler.
Behovet beräknas till 0 timmar under den kommande treårsperioden.
Miljöförvaltningen har under 2019 utfört tillsyn av 30 dagbarnvårdare. Resultatet av tillsynen
visade på få avvikelser där avvikelserna bedöms vara av det lättare slaget och som är lätta att
komma tillrätta med. Tillsynsbehovet de närmsta tre åren bedöms därför som lågt. Om det
tillkommer större pedagogiska omsorgsverksamheter där barnantalet är fler än de typiska fem
barnen och man använder en lokal som inte är i det egna hemmet, kan vi komma att behöva
göra tillsyn i ett intervall som överensstämmer med förskola. I så fall kommer dessa att
besökas vart tredje år.
•

Idrottslokaler som används i skolverksamhet
Idrotts- och träningslokaler som används av barn och unga som en del av
skolundervisningen. Här ingår såväl skolornas egna idrottslokaler som verksamheter där
skolor hyr in sig för att bedriva undervisning. Det finns kommunala verksamheter, flera
gymkedjor samt ett antal fristående anläggningar. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta
exempelvis hygien, smittspridning, buller, ventilation, fukt.
Behovet beräknas till 160 timmar per år.
Området har ett behov av att prioriteras vad gäller kontaktsmitta och städning samt
impulsljud och egenkontroll av höga ljudnivåer. Vi har uppmärksammat att städning, drift
och underhåll av denna typ av lokaler till stor del är bristfällig. I idrottshallar/sporthallar är
risken för smittspridning hög då många personer vistas där varje dag.
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Samtidigt blir det också ett extra slitage på skolornas egna idrottslokaler om de hyrs ut till
andra verksamheter under kvällar och helger. Bristande städ- och hygienrutiner samt
eftersatta lokaler och utrustning ökar risken för smittspridning samt allergiska reaktioner.
Multiresistenta bakterier är en allvarlig smittorisk kopplad till idrottsanläggningar som vi vill
bidra till att förebygga.
Arbetsmaterial finns framtaget genom ett projekt i Miljösamverkan Skåne för tillsyn av
idrottslokaler. Det finns behov av att inventera vilka verksamheter som berörs, ställa krav
samt följa upp krav på åtgärd av eventuella brister.
Det finns uppskattningsvis 120 anläggningar med idrottslokaler som används i
skolverksamhet i Malmö.
•

Idrottslokaler som används av barn och unga på fritiden
Idrotts- och träningslokaler som används av barn och unga vid fritidsaktiviteter. Här ingår
kommunala verksamheter, flera gymkedjor samt ett antal fristående anläggningar.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis hygien, smittspridning, buller, ventilation,
fukt.
Behovet beräknas till 70 timmar per år.
Området har ett behov av att prioriteras vad gäller kontaktsmitta och städning samt
impulsljud och egenkontroll av höga ljudnivåer. Vi har uppmärksammat att städning, drift
och underhåll av denna typ av lokaler till stor del är bristfällig. I idrottshallar/sporthallar är
risken för smittspridning hög då många personer vistas där varje dag.
Bristande städ- och hygienrutiner samt eftersatta lokaler och utrustning ökar risken för
smittspridning samt allergiska reaktioner. Multiresistenta bakterier är en allvarlig smittorisk
kopplad till idrottsanläggningar som vi vill bidra till att förebygga.
Arbetsmaterial finns framtaget genom ett projekt i Miljösamverkan Skåne för tillsyn av
idrottslokaler. Det finns behov av att inventera vilka verksamheter som berörs, ställa krav
samt följa upp krav på åtgärd av eventuella brister.
Det finns uppskattningsvis ett 50-tal idrottslokaler som används av barn och unga på fritiden
i Malmö.

•

Enskilda avlopp
Tillsyn på enskilda avlopp koloniområden.
Att anlägga enskilt avlopp är tillståndspliktigt. Miljöpåverkan kan omfatta förorening av
dricksvatten och övergödning av hav och vattendrag. Bedömningen av tillsynsbehovet har
gjorts utifrån branschens miljöpåverkan och generella förmåga att följa gällande lagstiftning,
samt enhetens bedömningar som baseras på tillsynserfarenhet.
Behovet beräknas till 460 timmar per år.
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Vi har inte uppgifter om hur anläggningarna ser ut på de olika koloniområdena, vilket gör att
det kommer att krävas en inventering av samtliga koloniområden. Indelning i det som går att
debitera och det som är skattefinansierat behöver göras, där de ärenden där inga
anmärkningar finns samt även processansvar ligger under skattefinansierat och övrig tid är
debiterbar tid. Skattefinansierat beräknas vara cirka 300 timmar per år och den
debiteringsbara tiden beräknas till 160 timmar per år. Rättsfall tyder på att anläggningar som
är vanliga på koloniområden inte längre är godtagbara lösningar då det blir stor påverkan på
människors hälsa och miljön.
Anledningen till att det finns behov av 300 timmar kommunbidrag är att enskilda avlopp inte
har någon årsavgift, vilket gör att den tiden som läggs ner på exempelvis planering och
uppföljning finansieras med kommunbidrag.
•

Bad - vattenlek och fontäner
Vid förekomst av förhöjda bakterievärden gör miljöförvaltningen tillsyn och kontaktar
ansvariga för åtgärd. I regel har dessa lokaler inte någon återkommande provtagning och
analysering av vattnet.
Behovet beräknas till 10 timmar per år.
Tillsynsbehoven kan vara högre vad gäller vattenlekparken och fontänerna runt om i Malmö
än vad miljöförvaltningen tidigare räknat med. Vattnet kan innehålla bakterier, däribland
legionella, vilket kan spridas i luften och riskera smitta bland befolkningen. Exempelvis är
Hyllie vattenlekpark och Rosenfontänen i Folkets park, platser som lockar många barn.
Skolor och förskolor gör utflykter till vattenlekparken och det är viktigt att vattnet är
hygieniskt för att inte riskera att sprida smitta till besökarna.

•

Strandbad
Många människor badar vid stränderna och kan drabbas av smitta om det förekommer höga
bakteriehalter i vattnet. Algblomning kan medföra hälsorisker och utökad provtagning kan bli
aktuellt. Slitaget på omklädningsrum, duschar och wc är högt eftersom många badande
använder faciliteterna. Skyltning av baden ska vara korrekta
och vattenprovtagning ska ske återkommande. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta
smittrisk, städning och hygien, ventilation, fukt och nedskräpning.
Behovet beräknas till 40 timmar per år.
Vi ser ett behov av att utreda de höga bakteriehalterna i Barnviken, som under många år var
en populär badplats. Efter flera års överskridanden av riktvärdena för badvattenkvaliteten
stängdes badet för allmänheten. Om miljöförvaltningen utreder troliga orsaker och
samarbetar med fastighets- och gatukontoret kan förbättringar av badvattenkvaliteten
förhoppningsvis ske. På sikt skulle badet eventuellt kunna öppnas. Utredningen kan också
bidra till att åtgärder vidtas mot eventuella utsläpp av näringsämnen till Barnviken, vilket är av
godo för naturmiljön och Öresund. Detta arbetet kommer till största delen att behöva
finansieras genom kommunbidrag.
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•

Smittskydd
Inventera och bedriva tillsyn i lokaler där allmänheten har tillgång till duschar, exempelvis
idrottsanläggningar, samt informera i förebyggande syfte mot tillväxt av legionella.
Behovet beräknas till 190 timmar per år.
Tillsynen innebär att kontakt tas med ansvariga för att granska egenkontroll och hur det
förebyggande arbetet mot tillväxt av legionella utförs.

•

Fritidsgårdar
Främst kommunala verksamheter som används av barn och unga under fritiden. Vi har
uppmärksammat att städning, drift och underhåll av denna typ av lokaler till stor del är
bristfällig. En del fritidsgårdar har även problem med upplevd trygghet. Det finns
uppskattningsvis 18 fritidsgårdar i Malmö.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis smittskydd, städning, underhåll, ventilation,
ljudnivåer, fukt, nedskräpning, rökning vid entrén.
Behovet beräknas till 18 timmar per år.
Bör prioriteras då vår tillsyn ger hög effekt för prioriterade grupper, i synnerhet i
prioriterade/utsatta områden. Området har varit nedprioriterat länge och därför har vi låg
kännedom om dessa verksamheter vad gäller deras egenkontroll och lokalernas beskaffenhet.
Det finns behov av att inventera och sedan ställa generella krav i form av systemtillsyn.

•

Lekland
Lekland, trampolinparker och liknande verksamheter, främst riktade till barn.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis smittskydd, städning, underhåll, ventilation,
ljudnivåer, fukt, nedskräpning, rökning vid entrén.
Behovet beräknas till 50 timmar för 2021.
På lekland och liknande verksamheter är risken för smittspridning hög då många personer
vistas tillsammans på en relativt liten yta. Bristande städ- och hygienrutiner samt eftersatta
lokaler och utrustning kan öka risken för smittspridning samt allergiska reaktioner.
Multiresistenta bakterier och impetigo är exempel på smittorisker som är relativt vanliga på
anläggningar för lek och idrott. Det finns behov av att inventera och sedan ställa generella
krav i form av systemtillsyn. Vi uppskattar att det skulle ta ungefär 50 timmar totalt.

•

Offentliga utemiljöer – icke prioriterade områden
Platser utomhus som allmänheten har tillträde till: Torg, parker, lekplatser, busshållplatser,
entréer till allmänna lokaler, uteserveringar, parkeringar, m.m.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis nedskräpning, tobakstillsyn, skadedjur,
buller, luktstörning.
Behovet beräknas till 1 000 timmar per år.
Baserat på erfarenheter ser vi att det finns stora behov av tillsyn inom nedskräpning och
skadedjur samt tobakstillsyn. Det finns behov av att inventera och sedan ställa generella krav i
form av systemtillsyn. Det finns 99 delområden i Malmö som inte räknas som prioriterade.



13

Skattefinansierat

Ansökan om vitesutdömande
Externt och internt samarbete
Klagomål (obefogade)
Planering, uppföljning, utveckling och
kvalitetsarbete
Processansvar händelsestyrd tillsyn
Remisser – detaljplaner och bygglov
Remisser - Övriga
Rådgivning/information/service
Superanvändare
Utlämnande av allmän handling
Åtalsanmälningar
Överklagan
Avgiftsfinansierat Anmälningsprocesser
Fartygsinspektioner med utfärdande av
saneringsintyg
Klagomål (befogade)
Sanktionsavgifter
Tillståndsprocesser

15
800
150
770

15
800
150
770

15
800
150
770

235
130
100
800
40
20
0
45
830
60

235
130
100
800
40
20
0
45
830
60

235
130
100
800
40
20
0
45
830
60

155
15
80

155
15
80

155
15
80

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
• Ansökan om vitesutdömande
Behovet beräknas till 15 timmar per år.
•

Externt och internt samarbete
Behovet beräknas till 800 timmar per år.

•

Klagomål - obefogade
Behovet beräknas till 150 timmar per år.

•

Planering, uppföljning, utveckling och kvalitetsarbete
Behovet beräknas till 770 timmar per år.

•

Processansvar händelsestyrd tillsyn
Branschplanering för tillsynsområden som inte har årsavgift, anmälnings- och
tillståndsprocesser samt klagomål eftersom den tid som läggs ner inte kan debiteras. Denna
tid behöver därför finansieras med kommunbidrag.
Behovet beräknas till 235 timmar per år. Tiden behövs för att planera och genomföra den
händelsestyrda tillsynen på ett effektivt sätt.
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•

Remisser detaljplaner och bygglov
Behovet beräknas till 130 timmar per år. Det finns ett önskemål från
utbildningsförvaltningarna att anmälan av ny förskola eller skola enligt miljöbalken ska
hanteras parallellt med ansökan för bygglov. Detta för att granskningen då kan göras i
anmälningsärendet. I dagsläget sker detta i mycket liten andel, men det kan leda till mindre
behov av att lägga tid på remisserna framöver. Vi yttrar oss även vid utbyggnad av hus på
landsbygden gällande avloppsfrågan. Övriga bygglovsremisser som kan inkomma är
exempelvis om fastigheten har godkänt avlopp eller om ett nytt bad planeras att byggas.

•

Remisser – Övriga
Behovet beräknas till 100 timmar per år. Behovet av tiden är för att kunna lyfta våra
synpunkter i viktiga frågor exempelvis vid införandet av ny lagstiftning eller att vi ska fylla i
nationella enkäter.

•

Rådgivning/information/service
Behovet beräknas till 800 timmar per år.

•

Superanvändare
Behovet beräknas till 40 timmar per år.

•

Utlämnande allmän handling
Behovet beräknas till 20 timmar per år.

•

Överklaganden
Behovet beräknas till 45 timmar per år.

Avgiftsfinansierat
• Anmälningsprocesser
Behovet beräknas 830 timmar per år. Utifrån erfarenhet av hur många anmälningar som
brukar komma in, tillväxttakten för branscherna samt den uppsökande tillsyn som planeras,
uppskattas det inkomma sammanlagt 95 anmälningar under år 2020.
•

Fartygsinspektioner med utfärdande av saneringsintyg
Samtliga fraktfartyg samt passagerarfartyg i internationell trafik behöver en gång var sjätte
månad uppdatera ett saneringscertifikat avseende hälsoskyddsrisker. Tillsyn sker av
miljöförvaltningen vid beställning av nya certifikat.
Behovet beräknas till 60 timmar per år.
Vi är skyldiga i enlighet med lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
att handlägga fartygsinspektioner med utfärdande av saneringsintyg. Behovet av tid är en
uppskattning utifrån erfarenhet.

•

Befogade klagomål
Behovet beräknas till 155 timmar per år.

•

Sanktionsavgifter
Behovet beräknas till 15 timmar per år.
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•

Tillståndsprocesser
Ansökningar om ny tillståndspliktig verksamhet. Ansökningar om enskilda avlopp för
permanenta hushåll och avloppsanläggningar på koloniområden.
Behovet beräknas till 80 timmar per år. Utifrån erfarenhet av hur många ansökningar som
brukar komma in samt tillväxttakten för branscherna, uppskattas det inkomma sammanlagt
10 ansökningar under år 2020.
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TILLSYNSPLAN FÖR HÄLSA OCH OMGIVNING 2020–2022

Förskola
Förskola kommunal
473
Förskola privat
153
Uppföljningsärenden
150
Grundskola
Grundskola kommunal
1363
Grundskola privat
436
Uppföljningsärenden
75
Gymnasieskola
Gymnasieskola kommunal
165
Gymnasieskola privat
344
Uppföljningsärenden
40
Öppen förskola
Öppen förskola
0
Avlopp
Avlopp landsbygd
640
Enskilda avlopp, kolonier med 300
kommunalt avlopp
Badanläggningar
Bassängbad inom- och
200
utomhus
Plaskdammar, spa
24
Strandbad
36
Hygieniska behandlingslokaler
Piercing, tatuering,
263
injektionsbehandlingar etc.
Fotvård, öronhåltagning och
0
akupunktur
Strålskydd
Solarieverksamhet
0

1894
612
150

1634
528
150

1334
431
150

0
0
0

120
38
75

120
38
75

534
171
75

0
0
0

34
72
40

34
72
40

78
162
40

0
0
0

0

0

0

0

640
300

640
300

300
140

340
160

200

200

200

0

24
36

24
36

24
36

0
0

263

263

263

0

250

0

0

0

0

152

0

0

Skolor och förskolor
Barn och unga är en skyddsvärd grupp och vi ska enligt lag ägna särskild uppmärksamhet i vår
tillsyn av deras skolmiljö. Hälsopåverkan i skolmiljöer kan innebära att barn och unga riskerar att
spendera stora delar av sin dag i ohälsosamma miljöer. Detta kan exempelvis omfatta städning,
eftersatta lokaler, ventilation, fukt, buller och smittspridning i inomhusmiljön. I utomhusmiljön
omfattas bland annat möjlighet till skugga, buller från trafik, luftkvalitet och utemiljöns kvalitéer
som trygga, vidlyftiga och vilda zoner, grönytor och tillräckliga friytor. Hälsopåverkan kan
innebära risker för bland annat stress, luftvägsinfektioner, allergisymptom och negativ påverkan
på koncentrations- och inlärningsförmåga.
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•

Förskolor
Planerad tillsynstid beräknas till totalt 5 744 timmar för perioden 2020–2022, fördelat i olika
tillsynsomgångar enligt tabellen ovan.
Tillsyn av förskolor har hög prioritet till följd av lagstiftning, koppling till KF-mål, samt
Malmö stads fokus på barn och unga. Tidigare tillsynsomgångar på förskolor har visat på
avvikelser vid de flesta av våra besök, vilket ger ett starkt behov av att fortsätta prioritera
detta område. Vi ser även ett behov av mer omfattande tillsyn på förskolor i utsatta miljöer
och i områden med lägre välfärd.

•

Grundskolor
Planerad tillsynstid beräknas till totalt 2 340 timmar för perioden 2020–2022, fördelat i olika
tillsynsomgångar enligt tabellen ovan.
Tillsyn av grundskolor har hög prioritet till följd av lagstiftning, koppling till KF-mål, samt
Malmö stads fokus på barn och unga. Tidigare tillsynsomgångar på grundskolor har visat på
någon avvikelse i de allra flesta fall vilket är ytterligare en anledning att fortsätta prioritera
detta område. Vi ser även ett behov av mer omfattande tillsyn på grundskolor i utsatta miljöer
och i områden med lägre välfärd då vår uppfattning är att man i dessa områden är mindre
benägen att rapportera brister. Vi grundar detta på de noteringar vi gjort vid inspektionsbesök
på undervisningsverksamheter i områden med lägre välfärd under 2019.

•

Gymnasieskolor
Tillsyn av gymnasieskolor har hög prioritet till följd av lagstiftning, koppling till KF-mål, samt
Malmö stads fokus på barn och unga. Tidigare tillsynsomgångar på gymnasieskolor har visat
på någon avvikelse i de allra flesta fall vilket är ytterligare en anledning att fortsätta prioritera
detta område. Vi ser även ett behov av mer omfattande tillsyn på gymnasieskolor i utsatta
miljöer och i områden med lägre välfärd då vår uppfattning är att man i dessa områden är
mindre benägen att rapportera brister. Vi grundar detta på de noteringar vi gjort vid
inspektionsbesök på undervisningsverksamheter i områden med lägre välfärd under 2019.
Planerad tillsynstid beräknas till totalt 841 timmar för perioden 2020–2022, fördelat i olika
tillsynsomgångar enligt tabellen ovan.

•

Öppna förskolor
Öppna förskolor är lokaler dit man frivilligt kan komma och träffa andra vuxna med barn
som är mellan 0–5 år. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis städning, eftersatta
lokaler samt brist på skötrum och toaletter vilket kan orsaka hälsorisker för verksamhetens
besökare. Risken för smittspridning kan bli hög då det kan bli många personer som vistas
samtidigt på liten yta. Bristfälliga hygienrutiner och otillräcklig kunskap om kemikalier,
ventilation och buller kan vara exempel på hälsopåverkande avvikelser då verksamheterna
mestadels frekventeras av privatpersoner.
Planerad tillsynstid beräknas till 0 timmar det kommande treårsintervallet.
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Öppna förskolor är lokaler som det är frivilligt att gå till och barn vistas mer sporadiskt där än
vad man gör på en förskola eller skola. Tillsynsbehovet bedöms därför som lägre än för
förskola och skola. Vi planerar att besöka öppna förskolor vart femte år. Då tillsyn gjorts
under 2019 kommer inte tillsyn att göras på öppna förskolor under det kommande
treårsintervallet. Det finns ett behov av att kontrollera luftflöden på samtliga öppna
förskoleverksamheter för att i förlängningen kunna fastställa maximal personbelastning (sett
till luftflöden) i lokalerna. Vi anser att personbelastningen är viktig att känna till då antalet
personer som vistas i lokalerna kan variera mycket från dag till dag.
Enskilda avlopp
Att anlägga ett enskilt avlopp är tillståndspliktigt. Miljöpåverkan kan omfatta förorening av
dricksvatten och övergödning av hav och vattendrag. Bedömningen av tillsynsbehovet har gjorts
utifrån branschens miljöpåverkan och generella förmåga att följa gällande lagstiftning, samt
enhetens bedömningar som baseras på tillsynserfarenhet.
•

Tillsyn på enskilda avlopp landsbygd
Vi ser ett behov av att göra tillsyn på enskilda avloppsanläggningar vilket kommer att leda till
bättre kontroll av att anläggningarna sköts på rätt sätt. Intervallen kan komma att ändras
baserat på den erfarenhet vi gör vid tillsynen. De första tre åren (dvs 2020–2022) finns ett
behov av att komma i fas med tillsynen så att vi utför inspektioner två år efter att avloppet
installerats och därefter vart femte år. Vi ser ett behov av att anordna informationsmöten för
de fastighetsägare som kommer att få inspektion under året. Erfarenheter från andra
kommuner där informationsmöten har hållits har varit goda.
Planerad tillsynstid beräknas till 640 timmar per år.
Vi räknar med att vi behöver inspektera cirka 180 avlopp vilket innebär ungefär 60
inspektioner per år till och med 2022. Inventeringen beräknas medföra vissa tillsynsärenden
med förelägganden. Anledningen till att det finns behov av 300 timmar kommunbidrag är att
enskilda avlopp inte har någon årsavgift, vilket gör att den tid som läggs ner på exempelvis
planering och uppföljning finansieras med kommunbidrag. Det har under hösten 2019
kommit en ny vägledning gällande ansökan/anmälan av avlopp, vilket gör att vi ser ett utökat
behov av tid och resurser för att utöka vår kompetens, samt för att uppdatera rutiner och ta
fram nya mallar.

•

Tillsyn på enskilda avlopp koloniområden
Flertalet koloniområden har de senaste åren fått eller kommer inom kort att få kommunalt
avlopp. Det finns ändå koloniägare som inte ansluter sig till det kommunala avloppet utan
fortsätter att använda enskilt avlopp.
Planerad tillsynstid beräknas till 300 timmar per år.
Vi är skyldiga enligt miljöbalken att ställa krav på att bästa möjliga reningsteknik används vid
utsläpp från avloppsanläggningar. I de fall där det finns kommunalt avlopp tillgängligt innebär
det bättre rening än att släppa ut avloppsvatten från mindre enskilda avlopp. Vi ser därför ett
behov av att inventera och ställa krav på de koloniägare som inte självmant anslutit sig till
kommunalt avlopp. Vi ser att det finns ett stort behov av information vilket är anledningen
till den skattefinansierade delen.
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Bad
• Bassängbad
Bassängbaden kan ha en eller flera pooler. Här ingår även utomhusbaden som enbart är
öppna sommartid. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta smittrisk, städning och hygien,
ventilation, fukt, reningsanläggning samt kemikaliehantering.
Planerad tillsynstid beräknas till 200 timmar per år.
Baserat på erfarenheter ser vi att det finns stora behov av tillsyn på badanläggningar då
slitaget är högt, den fuktiga miljön gör att mikroorganismer enklare får fäste och smittrisken
är stor. Bassängbad attraherar många barn och ungdomar tack vare variationerna med lek,
hopptorn och simning i olika bassänger och rutschkanor. Här bedrivs simundervisning samt
skollektioner i idrott och hälsa. I de mindre baden förekommer ofta babysim och
vattengymnastik flera gånger per vecka. Vissa bad är öppna samtliga veckodagar och behovet
av tillsyn är därför högt.
Kompetensutveckling samt uppdatering av kunskaper med avseende på vattenrenings-teknik,
städning och hygien är ett ständigt pågående arbete. Uppdaterad tillsynsvägledning från
centrala myndigheter förväntas innebära behov av utökade resurser för att leva upp till nya
krav på tillsyn. Vi ser därför ett behov av att utreda en ökning av årsavgiften för bassängbad.
•

Plaskdammar och spa
Plaskdammarna är öppna sommartid. Det finns även ett spa i Malmö. Miljö- och
hälsopåverkan kan omfatta smittrisk, städning och hygien, ventilation, fukt,
reningsanläggning, kemikaliehantering samt i vissa fall nedskräpning.
Planerad tillsynstid beräknas till 24 timmar per år.
Baserat på erfarenheter ser vi att det finns stora behov av tillsyn på badanläggningar då
slitaget är högt. Den fuktiga miljön gör att mikroorganismer enklare får fäste och smittrisken
är stor. Miljöförvaltningen följer upp analysresultat där riktvärdena för vattenkvalitet
överskridits och gör kontroller av att tillräckliga åtgärder vidtas. Plaskdammarna är sommartid
välbesökta av småbarn som bor i området, där de kan få svalka sig. Tillsynen är prioriterad då
plaskdammarna är placerade i stadsdelar där många barnfamiljer har svårt att ta sig till andra
bad eller till havet. Tillsynsfrekvensen bedöms kunna behållas till vartannat år, och tillsynen
inom plaskdammar och spa bör kunna fortsätta på nuvarande nivå.

•

Strandbad
Många människor badar vid stränderna och kan drabbas av smitta om det förekommer höga
bakteriehalter i vattnet. Algblomning kan medföra hälsorisker och utökad provtagning kan bli
aktuellt. Slitaget på omklädningsrum, duschar och wc är högt eftersom många badande
använder faciliteterna. Skyltning av baden ska vara korrekta
och vattenprovtagning ska ske återkommande. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta
smittrisk, städning och hygien, ventilation, fukt och nedskräpning.
Planerad tillsynstid beräknas till 36 timmar per år.
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Baserat på erfarenheter ser vi att behovet av tillsyn motsvarar den fasta tillsynsavgiften.
Fastighets- och gatukontoret ansvarar för strandbaden och har infört rutiner i händelse av
överskridande bakteriehalter i vattnet. Miljöförvaltningen följer upp överskridande
analysresultat och kontrollerar att skyltningen är korrekt vid badplatserna. Tillsyn sker över
städning och hygien där omklädningsrum, duschar och wc finns. Tillsynsbehovet är främst
under sommarhalvåret.
Hygieniska behandlingsverksamheter
• Piercing, tatuering, injektionsbehandlingar etc.
Behandlingar som innebär att hud penetreras och där bland annat kemikalier, tatueringsfärger
och injektionssubstanser används. Det är en snabbt växande bransch där ofta tillräcklig
kunskap om krav och risker saknas, och där vissa behandlingar har visat sig innebära
betydande risker för konsumenterna. Hälsopåverkan kan omfatta risk för blodsmitta,
smittspridning och allergier. Miljöpåverkan kan omfatta felaktig hantering av farligt avfall och
kemikalier.
Planerad tillsynstid beräknas till 263 timmar per år.
I nuläget har vi 105 registrerade verksamheter. Behovet av tillsyn uppskattas till vart tredje år.
•

Fotvård, öronhåltagning och akupunktur
Avser fotvård där skärande verktyg används och öronhåltagning som utförs på annat sätt än
med håltagningspistol. Nålbehandlingar som innebär att huden penetreras. Gällande
ansiktsbehandlingar avses skärande eller stickande behandlingar med lansetter och
microneedling med mikroskopiska nålstick. Hälsopåverkan kan omfatta risk för blodsmitta,
smittspridning och allergier. Miljöpåverkan kan omfatta felaktig hantering av farligt avfall och
kemikalier.
Planerad tillsynstid beräknas till 250 timmar 2021. Behovet av tillsyn uppskattas till vart femte
år.

Strålskydd
• Solarieverksamhet
Verksamheter med artificiella solningsanläggningar. Verksamheterna är anmälningspliktiga på
grund av UV-strålning, som ökar risken för skador på hud och bidrar till åldring av huden.
UV-strålning från solarier ökar även risken för hudcancer.
Planerad tillsynstid beräknas till 152 timmar för 2022.
I nuläget har vi 38 anmälda solarieverksamheter. Då lagen om åldersgräns på
solarieverksamheter trädde i kraft 2018 finns ett behov av tillsyn på solarier med fokus på
verksamheternas kontroll av ålder på kunder. Behovet av tillsyn uppskattas till vart femte år.
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Tillsyn varje år
Hygieniska behandlingslokaler
•

Uppsökande tillsyn
Det antas finnas ett mörkertal av oanmälda anmälningspliktiga hygieniska
behandlingsverksamheter i Malmö. Dessa verksamheter måste aktivt letas upp genom
operativ tillsyn. Den uppsökande tillsynen planeras att riktas mot den högre riskgruppen som
inkluderar piercing, tatuering, permanent makeup och injektionsbehandlingar. Hälsopåverkan
kan omfatta risk för blodsmitta, smittspridning och allergier. Miljöpåverkan kan omfatta
felaktig hantering av farligt avfall och kemikalier.
120 timmar per år.
Det finns anmälningspliktiga verksamheter som inte är medvetna om anmälningsplikten. Det
finns även oseriösa verksamheter som försöker hålla sig undan tillsyn. Vi behöver aktivt leta
upp dessa verksamheter för att kunna ställa samma krav som på de verksamheter vi redan
bedriver tillsyn på. Vi planerar att utföra två av de fyra tillsynsomgångar vi såg behov av i
behovsutredningen. Vi bedömer att resurserna behöver användas inom övriga
tillsynsområden.

•

Offentliga utemiljöer – prioriterade områden
Inom projektet områdestillsyn samarbetar vi både inom förvaltningen men också med externa
parter som ideella föreningar, polisen, andra förvaltningar med flera. Syftet med tillsynen är
att minska systematiska hälsoskillnader mellan områden i Malmö genom att bedriva tillsyn i
ett geografiskt avgränsat område med vår ordinarie tillsyn och i samarbete med externa parter.
Ett viktigt mål med tillsynen är att öka den upplevda tryggheten i utsatta områden.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis nedskräpning, skadedjur, buller,
luktstörning.
550 timmar per år.
Vi planerar att lägga 550 timmar i samarbetsprojektet områdestillsyn. Baserat på erfarenheter
ser vi att det finns stora behov av tillsyn inom framförallt nedskräpning och skadedjur. Det
finns också extra utmaningar i utsatta områden och vi ser en möjlighet att bidra till att
utjämna orättvisa hälsoskillnader genom att prioritera tillsyn inom dessa områden. Vi
bedömer att resurserna kan användas mer effektivt inom övriga tillsynsområden.

•

Tobakstillsyn
Tillsyn av miljöer där rökning är förbjuden enligt 2 § tobakslagen. Exempelvis skolor och
förskolor, kollektivtrafik, vänthallar, restauranger. Även tillsyn av rökrum på restauranger och
rökcaféer, där rökning är tillåten enligt särskilda regler. Miljöförvaltningen kan även ha tillsyn
på olägenhet av rökning ur ett hälsoperspektiv genom miljöbalken. Detta gäller till exempel
vid klagomål i permanenta bostäder.
100 timmar per år.
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Vi är skyldiga enligt tobakslagen att utreda ärenden vi får in om misstänkta olägenheter och
samtidigt ska vi jobba förebyggande med regelbunden tobakstillsyn på skolor och förskolor.
Under sommaren 2019 infördes en ny utökad tobakslagstiftning, som troligtvis kommer att
innebära att fler klagomål kommer att inkomma till förvaltningen. Då vi inte kan debitera
något för tobakstillsyn enligt tobakslagen behöver dessa timmar skattefinansieras.
Tobakstillsyn på förskolor och skolor kommer att göras vid ordinarie tillsyn. Avvikelser från
tobakslagen hanteras vid inkommande klagomål. Undantag är oseriösa verksamheter såsom
rökcaféer, svartklubbar och spelklubbar som under 2020 kommer att hanteras inom projektet
Tryggare Malmö.
Tillsyn sporadiskt
•

Pedagogisk omsorg
Pedagogiska omsorgsverksamheter är verksamheter med ett mindre antal barn där
verksamheten oftast bedrivs i dagbarnvårdarens egna hem. Hälsopåverkan kan omfatta
dagsljusinsläpp, smittorisker, ventilation och eftersatta lokaler.
0 timmar under den kommande treårsperioden.
Miljöförvaltningen har under 2019 utfört tillsyn av 30 dagbarnvårdare. Resultatet av tillsynen
visade på få avvikelser där avvikelserna bedöms vara av det lättare slaget och som är lätta att
komma tillrätta med. Tillsynsbehovet de närmsta tre åren bedöms därför som lågt. Om det
tillkommer större pedagogiska omsorgsverksamheter där barnantalet är fler än de typiska fem
barnen och man använder en lokal som inte är i det egna hemmet, kan vi komma att behöva
göra tillsyn i ett intervall som överensstämmer med förskola. I så fall kommer dessa att
besökas vart tredje år.
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•

Idrottslokaler som används i skolverksamhet
Idrotts- och träningslokaler som används av barn och unga som en del av
skolundervisningen. Här ingår såväl skolornas egna idrottslokaler som verksamheter där
skolor hyr in sig för att bedriva undervisning. Det finns kommunala verksamheter, flera
gymkedjor samt ett antal fristående anläggningar. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta
exempelvis hygien, smittspridning, buller, ventilation, fukt.
0 timmar per år.
Då flertalet av idrottslokalerna ligger i anslutning till skolbyggnaden anser vi inte att det är
effektivt att bedriva tillsyn på idrottslokalerna för sig. Det kan bli aktuellt att fokusera på
idrottslokalerna via tematillsynen på skolor framöver. Fram till dess hanteras avvikelser vid
klagomål.

•

Idrottslokaler som används av barn och unga på fritiden
Idrotts- och träningslokaler som används av barn och unga vid fritidsaktiviteter. Här ingår
kommunala verksamheter, flera gymkedjor samt ett antal fristående anläggningar.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis hygien, smittspridning, buller, ventilation,
fukt.
70 timmar per år.
Området har ett behov av att prioriteras vad gäller kontaktsmitta och städning samt
impulsljud och egenkontroll av höga ljudnivåer. Vi har uppmärksammat att städning, drift
och underhåll av denna typ av lokaler till stor del är bristfällig. I idrottshallar/sporthallar är
risken för smittspridning hög då många personer vistas där varje dag.
Bristande städ- och hygienrutiner samt eftersatta lokaler och utrustning ökar risken för
smittspridning samt allergiska reaktioner. Multiresistenta bakterier är en allvarlig smittorisk
kopplad till idrottsanläggningar som vi vill bidra till att förebygga.
Arbetsmaterial finns framtaget genom ett projekt i Miljösamverkan Skåne för tillsyn av
idrottslokaler. Det finns behov av att inventera vilka verksamheter som berörs, ställa krav
samt följa upp krav på åtgärd av eventuella brister.
Det finns uppskattningsvis ett 50-tal idrottslokaler som används av barn och unga på fritiden
i Malmö.

•

Enskilda avlopp – Tillsyn på enskilda avlopp koloniområden
Att anlägga enskilt avlopp är tillståndspliktigt. Miljöpåverkan kan omfatta förorening av
dricksvatten och övergödning av hav och vattendrag. Bedömningen av tillsynsbehovet har
gjorts utifrån branschens miljöpåverkan och generella förmåga att följa gällande lagstiftning,
samt enhetens bedömningar som baseras på tillsynserfarenhet.
0 timmar per år.
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Eftersom många kolonier redan har eller håller på att skaffa kommunalt avlopp så väljer vi att
inte prioritera inventeringar av koloniavloppen.
•

Bad - vattenlek och fontäner
Vid förekomst av förhöjda bakterievärden gör miljöförvaltningen tillsyn och kontaktar
ansvariga för åtgärd. I regel har dessa lokaler inte någon återkommande provtagning och
analysering av vattnet.
10 timmar per år.
Tillsynsbehoven kan vara högre vad gäller vattenlekparken och fontänerna runt om i Malmö
än vad miljöförvaltningen tidigare räknat med. Vattnet kan innehålla bakterier, däribland
legionella, vilket kan spridas i luften och riskera smitta bland befolkningen. Exempelvis är
Hyllie vattenlekpark och Rosenfontänen i Folkets park, platser som lockar många barn.
Skolor och förskolor gör utflykter till vattenlekparken och det är viktigt att vattnet är
hygieniskt för att inte riskera att sprida smitta till besökarna.

•

Strandbad
Många människor badar vid stränderna och kan drabbas av smitta om det förekommer höga
bakteriehalter i vattnet. Algblomning kan medföra hälsorisker och utökad provtagning kan bli
aktuellt. Slitaget på omklädningsrum, duschar och wc är högt eftersom många badande
använder faciliteterna. Skyltning av baden ska vara korrekta
och vattenprovtagning ska ske återkommande. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta
smittrisk, städning och hygien, ventilation, fukt och nedskräpning.
40 timmar per år.
Vi ser ett behov av att utreda de höga bakteriehalterna i Barnviken, som under många år var
en populär badplats. Efter flera års överskridanden av riktvärdena för badvattenkvaliteten
stängdes badet för allmänheten. Om miljöförvaltningen utreder troliga orsaker och
samarbetar med fastighets- och gatukontoret kan förbättringar av badvattenkvaliteten
förhoppningsvis ske. På sikt skulle badet eventuellt kunna öppnas. Utredningen kan också
bidra till att åtgärder vidtas mot eventuella utsläpp av näringsämnen till Barnviken, vilket är av
godo för naturmiljön och Öresund. Detta arbetet kommer till största delen att behöva
finansieras genom kommunbidrag.

•

Smittskydd
Inventera och bedriva tillsyn i lokaler där allmänheten har tillgång till duschar, exempelvis
idrottsanläggningar, samt informera i förebyggande syfte mot tillväxt av legionella.
0 timmar per år.
Vid den ordinarie tillsynen på skolor 2020 planerar vi att göra tio stickprov gällande
legionellarutinerna för att undersöka hur stor behovet är att bedriva tillsyn.
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•

Fritidsgårdar
Främst kommunala verksamheter som används av barn och unga under fritiden. Vi har
uppmärksammat att städning, drift och underhåll av denna typ av lokaler till stor del är
bristfällig. En del fritidsgårdar har även problem med upplevd trygghet. Det finns
uppskattningsvis 18 fritidsgårdar i Malmö.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis smittskydd, städning, underhåll, ventilation,
ljudnivåer, fukt, nedskräpning, rökning vid entrén.
18 timmar per år.
Bör prioriteras då vår tillsyn ger hög effekt för prioriterade grupper, i synnerhet i
prioriterade/utsatta områden. Området har varit nedprioriterat länge och därför har vi låg
kännedom om dessa verksamheter vad gäller deras egenkontroll och lokalernas beskaffenhet.
Det finns behov av att inventera och sedan ställa generella krav i form av systemtillsyn.

•

Lekland
Lekland, trampolinparker och liknande verksamheter, främst riktade till barn.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis smittskydd, städning, underhåll, ventilation,
ljudnivåer, fukt, nedskräpning, rökning vid entrén.
0 timmar per år.
Avvikelser hanteras vid klagomål.

•

Offentliga utemiljöer – icke prioriterade områden
Platser utomhus som allmänheten har tillträde till: Torg, parker, lekplatser, busshållplatser,
entréer till allmänna lokaler, uteserveringar, parkeringar, m.m.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis nedskräpning, tobakstillsyn, skadedjur,
buller, luktstörning.
0 timmar per år.
Vi ser ett större behov av att lägga resurserna inom de prioriterade områdena. Avvikelser
hanteras endast vid klagomål.
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Skattefinansierat

Ansökan om vitesutdömande
Externt och internt samarbete
Klagomål (obefogade)
Planering, uppföljning, utveckling och
kvalitetsarbete
Processansvar händelsestyrd tillsyn
Remisser – detaljplaner och bygglov
Remisser - Övriga
Rådgivning/information/service
Superanvändare
Utlämnande av allmän handling
Åtalsanmälningar
Överklagan
Avgiftsfinansierat Anmälningsprocesser
Fartygsinspektioner med utfärdande av
saneringsintyg
Klagomål (befogade)
Sanktionsavgifter
Tillståndsprocesser

15
800
150
770

15
800
150
770

15
800
150
770

235
130
100
800
40
20
0
45
830
60

235
130
100
800
40
20
0
45
830
60

235
130
100
800
40
20
0
45
830
60

155
15
80

155
15
80

155
15
80

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
• Ansökan om vitesutdömanden
15 timmar per år.
•

Externt och internt samarbete
Vi planerar att delta i följande samarbeten inom förvaltningen:
 Interna förskolegruppen
Arbete på förvaltningsnivå för att lämna synpunkter på detaljplaner som innefattar
förskolor och skolor på ett tidigt stadium.
 Årliga IHR-övningar
För att säkerställa våra rutiner kopplade till beredskapsarbetet vid oförutsedda
händelser och katastrofer behövs praktiska övningar och kunskapshöjande insatser.
Det är viktigt att beredskapsarbetet ska fungera smidigt – både nationellt, lokalt och
internt inom Malmö stad samt miljöförvaltningen.
 Kemikalierådet
Under 2020 kommer Miljönämnden ansvara för 14 åtgärder i den nya
handlingsplanen för Malmö stads strategiska kemikaliearbete. Enheten hälsa och
omgivning kommer att stödja och avsätta tid för arbetet i två av punkterna.
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Vi planerar att delta i följande samarbeten med andra myndigheter, förvaltningar och
organisationer:
 Samarbete gällande anmälningsprocessen förskola och skola
Det pågår ett samarbete mellan utbildningsförvaltningarna, Stadsfastigheter och
Stadsbyggnadskontoret för att effektivisera och förkorta myndighetsprocessen vid nya
förskolor och skolor. Arbetet består av möten och samverkan med övriga
förvaltningar.
 Återbruksgruppen
Återbruksgruppen jobbar med återbruk av material i framför allt
undervisningsmiljöer. Arbetet består av deltagande i möten och ta emot och sprida
kunskap och erfarenheter.
 Informationskampanj inom hygieniska behandlingslokaler
Göra informationskampanjer riktade till medborgare via Facebook eller andra sociala
medier, då detta är en effektiv metod för kunskapsspridning till malmöbor med flera.
800 timmar per år.
Samarbete inom förvaltningen
Framåtgruppen
Översyn stadsutvecklingsprocessen
Digitalisering & kommunikationsinsatser
Årliga IHR-övningar
Kemikalierådet
Sporadiska samarbeten inom förvaltningen
Total tid
Samarbete med andra myndigheter, förvaltningar och organisationer
Samarbete gällande anmälningsprocessen förskola och skola
Återbruksgruppen
Informationskampanj inom hygieniska behandlingslokaler
Sporadiska samarbeten externa parter
Total tid

50 h
100 h
50 h
60 h
28 h
187 h
475 h

80 h
25 h
20 h
200 h
325 h

•

Klagomål - obefogade
150 timmar per år.

•

Planering, uppföljning, utveckling och kvalitetsarbete
770 timmar per år.

•

Processansvar händelsestyrd tillsyn
Branschplanering för tillsynsområden som inte har årsavgift, anmälnings- och
tillståndsprocesser samt klagomål eftersom den tid som läggs ner inte kan debiteras. Denna
tid behöver därför finansieras med kommunbidrag.
235 timmar per år. Tiden behövs för att planera och genomföra den händelsestyrda tillsynen
på ett effektivt sätt.
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•

Remisser detaljplaner och bygglov
130 timmar per år. Det finns ett önskemål från utbildningsförvaltningarna att anmälan av ny
förskola eller skola enligt miljöbalken ska hanteras parallellt med ansökan för bygglov. Detta
för att granskningen då kan göras i anmälningsärendet. I dagsläget sker detta i mycket liten
andel, men det kan leda till mindre behov av att lägga tid på remisserna framöver. Vi yttrar
oss även vid utbyggnad av hus på landsbygden gällande avloppsfrågan. Övriga
bygglovsremisser som kan inkomma är exempelvis om fastigheten har godkänt avlopp eller
om ett nytt bad planeras att byggas.

•

Remisser – Övriga
100 timmar per år. Behovet av tiden är för att kunna lyfta våra synpunkter i viktiga frågor
exempelvis vid införandet av ny lagstiftning eller att vi ska fylla i nationella enkäter.

•

Rådgivning/information/service
800 timmar per år.

•

Superanvändare
40 timmar per år.

•

Utlämnande allmän handling
20 timmar per år.

•

Överklagande
45 timmar per år.

Avgiftsfinansierat
• Anmälningsprocesser
830 timmar per år. Utifrån erfarenhet av hur många anmälningar som brukar komma in,
tillväxttakten för branscherna samt den uppsökande verksamhet som planeras, uppskattas det
inkomma sammanlagt 95 anmälningar under 2020.
• Fartygsinspektioner med utfärdande av saneringsintyg
Samtliga fraktfartyg samt passagerarfartyg i internationell trafik behöver en gång var sjätte månad
uppdatera ett saneringscertifikat avseende hälsoskyddsrisker. Tillsyn sker av miljöförvaltningen
vid beställning av nya certifikat.
60 timmar per år. Vi är skyldiga i enlighet med lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa att handlägga fartygsinspektioner med utfärdande av saneringsintyg.
• Befogade klagomål
155 timmar per år.
• Sanktionsavgifter
15 timmar per år.
• Tillståndsprocesser
Ansökningar om ny tillståndspliktig verksamhet. Ansökningar om enskilda avlopp för
permanenta hushåll och avloppsanläggningar på koloniområden.
80 timmar per år. Utifrån erfarenhet av hur många ansökningar som brukar komma in samt
tillväxttakten för branscherna, uppskattas det inkomma sammanlagt 10 ansökningar under 2020.
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Våra prioriteringar
Vi har prioriterat den styrda och den händelsestyrda tillsynen då vi enligt miljöbalkens tillsynstaxa
och förvaltningslagen måste utföra denna tillsyn. Vi har också prioriterat uppsökande tillsyn inom
hygieniska behandlingslokaler samt projektet områdestillsyn, där vi ser att vår tillsyn kan göra
extra miljö- och hälsonytta. Behov inom områden som vi har prioriterat ner är de som kan
utföras inom den ordinarie tillsynen, exempelvis legionellatillsyn och idrottslokaler. Andra
områden som också har prioriterats ner är branscher där vi ser små risker och där avvikelser helt
eller delvis kan hanteras inom klagomålsprocessen, till exempel lekland, tobakstillsyn och
offentliga utemiljöer i icke prioriterade områden.
Se vidare sammanställning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningens samlade behovsutredning och
tillsynsplan 2020–2022 i bilaga 2.
•

Fritidshem
Fritidshem är lokaler där elever från förskoleklass och grundskola kan vistas före och efter
skoltid samt vid skolloven. Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis hälsorisker till
följd av brister i städning, underhåll, ventilation och förekomst av fukt.
Behovet beräknas till 0 timmar per år inom treårsperioden 2020-2022.
De flesta fritidshem ingår i tillsynen för grundskolor som kommer att besökas under 2020. Vi
kan eventuellt behöva inventera och undersöka om det finns några fristående fritidshem som
inte ligger i direkt anslutning till någon skolverksamhet. Det har diskuterats att fritidshem ska
ingå tillsynsprojekt i cykler om fem år. Specifik tillsyn för dessa objekt kommer därför inte att
prioriteras inom den här perioden då fritidshemmen kommer att besökas i samband med
grundskoletillsynen.

•

Hygieniska behandlingsverksamheter – Övriga icke anmälningspliktiga
Avser bland annat verksamheter som frisörer, hudvård och pedikyr. Manikyr och pedikyr är
hygienverksamheter som miljöförvaltningen har tillsynsansvar för. Verksamheterna är icke
anmälningspliktiga eftersom de inte använder skärande instrument som skalpeller och
credoblad. Hälsopåverkan kan omfatta risker på grund av bristande hygien, smittspridning
och allergier. Miljöpåverkan kan omfatta felaktig hantering av kemikalier.
Behovet beräknas till 0 timmar per år inom treårsperioden 2020-2022.
Riskerna och avvikelserna förväntas vara få för dessa verksamheter, vilket gör att vi inte ser
något behov av tillsyn för närvarande.

•

Privata gym
Idrotts- och träningslokaler som främst används av vuxna. Det finns flera gymkedjor samt ett
antal fristående anläggningar.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis smittskydd, städning, underhåll, ventilation,
ljudnivåer, fukt, nedskräpning, rökning vid entrén.
Behovet beräknas till 0 timmar per år inom treårsperioden 2020-2022.
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Kan prioriteras vad gäller kontaktsmitta och städning samt impulsljud och egenkontroll av
höga ljudnivåer. Arbetsmaterial finns framtaget av Miljösamverkan Skåne för tillsyn av
idrottslokaler. Det finns behov av att inventera vilka verksamheter som finns och sedan ställa
generella krav i form av systemtillsyn. Riskerna och avvikelserna förväntas vara få för dessa
verksamheter, vilket gör att vi inte ser något behov av tillsyn för närvarande.
•

Offentliga innemiljöer
Samlingslokaler, lokaler för vuxenutbildning, väntrum i vårdlokaler, tåg- och busstationer,
allmänna toaletter, bibliotek, köpcentrum och andra verksamheter som allmänheten har
tillträde till.
Miljö- och hälsopåverkan kan omfatta exempelvis smittskydd, städning, underhåll, ventilation,
ljudnivåer, nedskräpning, rökning vid entrén.
Behovet beräknas till 0 timmar per år inom treårsperioden 2020-2022.
Offentliga miljöer är viktiga för malmöborna eftersom de ofta vistas där på sin fritid.
Bristfällig städning, undermåliga hygienrutiner, eftersatta lokaler och höga ljudnivåer kan
orsaka hälsoproblem för besökare. En del offentliga miljöer, såväl inomhus som utomhus,
orsakar även problem med upplevd otrygghet.
Riskerna och avvikelserna förväntas vara få för dessa verksamheter, vilket gör att vi inte ser
något behov av tillsyn för närvarande.

•

Strålskydd, icke anmälningspliktiga verksamheter
Avser verksamheter med IPL (intensivt pulserande ljus) och laserbehandlingar.
Behandlingarna kan vara skadliga för ögon och hud. Användningsområdena för laser och
PLS är många, vår tillsyn gäller kosmetiska behandlingar som hår- och tatueringsborttagning.
Hälsopåverkan kan omfatta ögonskador och brännskador på hud.
Behovet beräknas till 0 timmar per år inom treårsperioden 2020-2022.
I nuläget har vi 20 anmälda verksamheter med laser eller IPL. Vi uppskattar utöver det att det
finns minst 40 verksamheter till i Malmö som vi inte har kännedom om. Riskerna och
avvikelserna förväntas vara få för dessa verksamheter, vilket gör att vi inte ser något behov av
tillsyn för närvarande.
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BEHOVSUTREDNING FÖR KEMI OCH INDUSTRI 2020–2022
Styrd tillsyn (A, B och C- verksamheter)

Begravningsverksamhet
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Kemtvättar
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Lackerare
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier
Gasformiga bränslen, el, värme och kyla
Gasformiga bränslen, el, värme och kyla
- Vindkraft
Gummi- och plastvaror
Hälso- och sjukvård - Sjukhus
Icke-metalliska mineraliska produkter
Jordbruk m.m. - Travbana
Kemiska produkter
Lagring av bränslen och kemiska
produkter m.m.
Livsmedel och foder m.m.
Metallbearbetning m.m.
Stål och metall
Ytbehandling av metall eller plast m.m.

16

16

16

50

50

50

232

232

232

15

15

15

484

484

484

17

17

17

56
45
61
30
597

56
45
61
30
597

56
45
61
30
597

359

359

359

474
137
10
176

474
137
10
176

474
137
10
176

Under varje bransch anges en kort beskrivning av ansvarsområdet, vilken miljöpåverkan som
branschen har samt en bedömning av tillsynsbehovet. Bedömningen av tillsynsbehovet har gjorts
utifrån branschens miljöpåverkan och generella förmåga att följa gällande lagstiftning. Enhetens
bedömningar baseras på tillsynserfarenhet.
•

Begravningsverksamhet (B-verksamhet)
Bolaget bedriver kremeringsverksamhet. Miljöpåverkan omfattar framförallt utsläpp av
föroreningar till luft. Verksamhetens miljöpåverkan innefattar även hantering och lagring av
kemikalier och avfall.
Behovet beräknas till 16 timmar per år.

•

Förbrukning av organiska lösningsmedel - Kemtvättar (C-verksamhet)
Bolagen använder organiska lösningsmedel i sin tvättverksamhet. Miljöpåverkan kan omfatta
utsläpp till luft och vatten samt förorening av byggnad. Därtill förekommer miljöpåverkan
genom kemikaliehantering, avfallshantering och energianvändning.
Behovet beräknas till 50 timmar per år.
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•

Förbrukning av organiska lösningsmedel - Lackerare (C-verksamhet)
De flesta bolag i denna bransch använder organiska lösningsmedel i sin lackeringsverksamhet
för rengöring av utrustning. Några av bolagen använder organiska lösningsmedel i sin
produktion av bland annat läkemedel. Miljöpåverkan omfattar utsläpp till luft och vatten samt
förorening av byggnad. För bolagen förekommer även miljöpåverkan genom
kemikaliehantering, avfallshantering och energianvändning.
Behovet beräknas till 232 timmar per år.

•

Förbrukning av organiska lösningsmedel - Tryckerier (C-verksamhet)
Bolagen använder organiska lösningsmedel till bland annat offsettryck och screentryck.
Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till luft och vatten. Därtill förekommer miljöpåverkan
genom kemikaliehantering, avfallshantering och omfattande energianvändning.
Behovet beräknas till 10 timmar per år.

•

Gasformiga bränslen, el, värme och kyla (A, B och C-verksamhet)
Bolagen är förbränningsanläggningar som producerar el och värme. Miljöpåverkan omfattar
utsläpp till luft i första hand. Miljöpåverkan kan även omfatta utsläpp av föroreningar till
mark och vatten.
Behovet beräknas till 484 timmar per år.

•

Gasformiga bränslen, el, värme och kyla - Vindkraft (C-verksamhet)
Bolaget producerar förnybar energi. Miljöpåverkan omfattar buller till omgivningen samt visst
utsläpp till luft och vatten.
Behovet beräknas till 17 timmar per år.

•

Gummi och plastvaror (C-verksamhet)
Bolagen arbetar med tillverkning av diverse plastdetaljer och/eller plastprodukter. I Malmö
finns i dagsläget ingen gummiindustri än så länge. Verksamheterna drivs ofta i större
anläggningar och har påverkan på miljön genom buller, avfallshantering, kemikaliehantering
och energianvändning.
Behovet beräknas till 56 timmar per år.

•

Hälso- och sjukvård - Sjukhus (C-verksamhet)
Bolaget bedriver sjukhusverksamhet som innefattar bland annat forskningslaboratorium.
Miljöpåverkan kan omfatta kemikalie- och avfallshantering samt utsläpp av avloppsvatten.
Verksamheten har en hög energianvändning som de kontinuerligt behöver arbeta med.
Behovet beräknas till 45 timmar per år.

•

Icke-metalliska mineraliska produkter (C-verksamhet)
Bolagen arbetar med tillverkning av diverse betongprodukter. Miljöpåverkan uppkommer
främst genom utsläpp till spill- och dagvatten samt genom avfalls- och kemikaliehantering.
Det förekommer många tunga transporter som kan leda till damning.
Behovet beräknas till 61 timmar per år.
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•

Jordbruk m.m. - Travbana (B-verksamhet)
Bolaget bedriver travbana för träning och tävling av hästar. Verksamheten har bland annat en
tävlingsbana, träningsbanor, stall, maskinverkstad, cistern och spolplatta. Miljöpåverkan kan
omfatta näringsläckage från gödselförvaring och beteshagar. Tävlingsbanan ger vid planerade
tillfällen upphov till buller och ljus som kan orsaka olägenheter för hälsa. Verksamheten
använder energi för bland annat uppvärmning av byggnader och till ljus till tävlingsbanan.
Behovet beräknas till 30 timmar per år.

•

Kemiska produkter (B och C-verksamhet)
Bolagen hanterar och lagrar farliga kemiska produkter samt tillverkar läkemedel, kosmetiska
produkter, lacker och färgprodukter. Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till luft och vatten.
Till luft är det främst utsläpp av lösningsmedel (VOC) och stoft. Till vatten är det
processavloppsvatten innehållande bland annat läkemedelsrester. Bolagen har en hög
energianvändning som de kontinuerligt behöver arbeta med.
När det gäller kemiska produkter så finns det ett behov av att utöva uppsökande tillsyn för att
leva upp till kommunallagen med lika behandling för de verksamheter som existerar inom
Malmö. Det kan handla om verksamheter som inte har anmält miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken.
Det kan finnas områden att titta närmare på inom kemiska produkter, som handlar om
blandning av kemikalier. Exempelvis kosmetiska, hygieniska produkter, laboratorier,
läkemedelshantering, hantering av köldmedia (såsom ishallar).
Behovet beräknas till 597 timmar per år.

•

Lagring av bränslen och kemiska produkter m.m. (B och C-verksamhet)
Bolagen bedriver lossning, lagring och in- och utlastning av bränslen och kemiska produkter.
Miljöpåverkan omfattar utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Tillsynen fokuserar
på kontroll av efterlevnad av villkor, rutiner i driftssystem, riskanalyser, anmälningar om
ändringar samt driftstörningar.
Behovet beräknas till 359 timmar per år.

•

Livsmedel och foder m.m. (B och C-verksamhet)
Bolagen tillverkar animaliska och vegetabiliska livsmedelsprodukter. Det kan vara mjölk-,
spannmåls- och charkprodukter. Miljöpåverkan är utsläpp till vatten och luft, därtill
kemikalieanvändning, avfallshantering och omfattande energianvändning.
Behovet beräknas till 474 timmar per år.

•

Metallbearbetning m.m. (C-verksamhet)
Bolagen bearbetar metallobjekt med svetsning, svarvning, fräsning, stansning, bockning med
mera. Verksamheterna drivs ofta i större anläggningar och har påverkan på miljön genom
buller, resursanvändning, kemikaliehantering, avfallshantering och energianvändning. En del
verksamheter kan ha utsläpp av föroreningar till spillvattennätet.
Behovet beräknas till 137 timmar per år.
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•

Stål och metall (C-verksamhet)
Bolaget bedriver bronsgjuteri. Verksamheten drivs i större anläggning och har påverkan på
miljön genom buller, resursanvändning, kemikaliehantering, avfallshantering och
energianvändning. Verksamheten kan bidra till utsläpp av stoft och andra föroreningar till
dagvatten och luft.
Behovet beräknas till 10 timmar per år.

•

Ytbehandling av metall eller plast m.m. (B och C-verksamhet)
Bolagen bearbetar metall- och plastprodukter med metoder som blästring, betning,
termosprutning med mera. Miljöpåverkan kan omfatta buller, avfallshantering,
kemikaliehantering, energianvändning och utsläpp av processavloppsvatten.
Behovet beräknas till 176 timmar per år.
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Behovsprioriterad tillsyn (U-verksamheter)

Tillsyn varje år

Tillsyn vart annat år

Tillsyn vart tredje år

Tillsyn sporadiskt (mer sällan
än vart tredje år)

Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Lackerare
Hälso- och sjukvård – Tandläkare
(saneringsprojekt)
Icke-metalliska mineraliska
produkter
Köldmedia –
digitalisering/tillsynsbesök/uppsök
ande
Livsmedel och foder m.m.
Metallbearbetning m.m.
PCB föreläggande/tillsynsbesök/register
Uppsökande tillsyn
Varutillsyn
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier
Textiltvätterier
Receptfria läkemedel
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier
Golfbanor
Gummi- och plastvaror
Jordbruk m.m. - Växthus
Jordbruk m.m. - Växtodling
Hälso- och sjukvård - Tandläkare
Lagring av bränslen och kemiska
produkter m.m.
Vattenverk
Jordbruk m.m. - Hästhållning
Jordbruk m.m. - Växthus
Jordbruk m.m. - Växtodling
Klottersanerare
Kemiska produkter

138

138

138

450

450

450

26

26

26

0

572

572

48
78
469

42
84
469

42
78
469

400
480
56

300
480
56

200
480
56

30
426
0

30
426
18

30
426
0

25
6
33
30
408
6

0
0
33
85
240
0

0
0
33
35
72
0

0
0
0
0
50
20

0
100
0
0
0
0

10
100
5
0
0
0

Under varje bransch anges en kort beskrivning av ansvarsområdet, vilken miljöpåverkan som
förekommer från branschen samt en bedömning och motivering av tillsynsbehovet.



7

Tillsyn varje år
• Förbrukning av organiska lösningsmedel – Lackerare (U)
Bolagen använder organiska lösningsmedel för lackering och rengöring av utrustning.
Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till luft och vatten samt förorening av byggnad. Därtill
förekommer miljöpåverkan genom kemikaliehantering, avfallshantering och
energianvändning.
Behovet beräknas till 138 timmar per år. Totalt 21 objekt, 5 objekt med en årsavgift på 7
timmar per år, 1 objekt med en årsavgift på 9 timmar per år samt 1 objekt med årsavgift på 10
timmar per år. Utöver detta finns 14 objekt med timavgift som har ett behov av tillsyn på 6
timmar per år. Branschen behöver inventeras och klassas vilket ger ökat behov av tillsyn ett
antal år framöver. Det finns behov av att öka branschens kunskap inom de områden de
omfattas av i miljöbalken.
•

Hälso- och sjukvård – Tandläkare (Saneringsprojekt)
Bolagen bedriver tandvårdsverksamhet. Bolagen hanterar farligt avfall i form av kvicksilver
samt annat avfall. Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till vatten av bland annat kvicksilver
samt förorening av byggnad. Det finns därför ett behov av att bolagen gör en driftsanering av
kvicksilverförorenade rör.
Behovet beräknas till 300 timmar per år. 100 objekt är med i saneringsprojektet, uppdelat på
tre år blir det 33 objekt per år.

•

Icke-metalliska mineraliska produkter (U)
Bolagen arbetar med tillverkning av diverse betongprodukter. Miljöpåverkan uppkommer
främst genom utsläpp till spill- och dagvatten samt genom avfalls- och kemikaliehantering.
Det förekommer mycket tunga transporter som kan leda till damning.
Behovet beräknas till 26 timmar per år. 4 objekt med en uppskattad tillsynstid på 6 timmar
per objekt, ett objekt med prövningsplikt U med frivilligt tillstånd och årsavgift på 2 timmar.

•

Köldmedia (U) - digitalisering/tillsynsbesök/uppsökande
Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar,
värmepumpar och i fordon. Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en
sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till
miljöförvaltningen och inkomma med årliga rapporter.
Användning av köldmedia har en klimatpåverkan till följd av läckage av fluorerade
växthusgaser. Miljöförvaltningen hanterar alla inkomna årsrapporter samt följer upp de som
inte inkommit i tid eller inte inkommit alls. Påföljden är beslutar om miljösanktionsavgift.
Registrering av årsrapporter för köldmedia samt handläggning av miljösanktionsavgifter för
försenade eller ej inkomna årsrapporter är händelsestyrd tillsyn och beskrivs i avsnittet om
Köldmedia, under händelsestyrd tillsyn.
Digitalisering:
Enheten har i dagsläget cirka 1400 registrerade anläggningar som årligen inkommer med
årsrapport. Registrering av dessa sker manuellt, vilket är väldigt tidskrävande och icke effektiv
användning av tid. För att effektivisera registreringen av årsrapporterna finns det ett behov av
att digitalisera inrapporteringen. Ansvaret för arbetet med digitalisering har hittills legat på
annan enhet inom förvaltningen. Enhetens roll har varit att stödja med sak kompetensen.
Detta arbete är nu vilande.
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Uppsökande tillsyn:
Utifrån erfarenhet och kontakt med entreprenörer uppskattar vi att det finns många
köldmedieanläggningar som inte är registrerade hos oss och därmed många operatörer som
inte skickar in årsrapport för dessa. För att tillsynen ska vara rättvis behövs uppsökande
tillsyn för att hitta de operatörer som inte redovisar sina årsrapporter. Målet är att samtliga
anläggningar, som omfattas av lagkravet, finns registrerade hos oss. Uppsökande tillsyn
behöver göras kontinuerligt varje år.
Kontroll och uppföljning av rapporter samt tillsyn av anläggningar:
Det finns ett behov av att göra kontroller av de årsrapporterna som inkommer till
miljöförvaltningen. Detta innebär att kontrollera att samtliga uppgifter, som enligt krav ska
rapporteras, finns med samt begära kompletteringar om uppgifter saknas. För de stora
anläggningarna (över 200 ton köldmedia) finns ett behov av återkommande tillsynsbesök.
Detta gäller även för de mindre anläggningar som haft läckage under året.
Tillsyn av entreprenörer:
Vid tillsyn i andra branscher har vi upptäckt att det finns företag som, utan utbildning och
certifiering, genomför påfyllning av köldmedieaggregat. Eftersom utbildning och certifiering
är ett lagkrav för denna typ av företag finns här ett behov av tillsyn.
Behovet för ovanstående arbetsområden beräknas till 652 timmar år 2020, 572 timmar år
2021 och 572 timmar år 2022. Utifrån erfarenheter har vi uppskattat tiden för de olika
behoven inom området enligt nedanstående:

•

-

Digitalisering 80 timmar år 2020.

-

Uppsökande tillsyn: 200 timmar per år.

-

Kontroll och uppföljning av rapporter samt tillsyn av anläggningar: totalt 104 stycken
anläggningar med behov av tillsyn årligen (2018 hade vi 21 stycken anläggningar/objekt
med över 200 ton köldmedium samt 83 stycken anläggningar med läckage). Vi uppskattar
3 timmar per objekt, vilket resulterar i 312 timmar varje år som behöver läggas på tillsyn.

-

Tillsyn av entreprenörer: årligen får vi kännedom om cirka 10 stycken verksamheter där
tillsyn behöver genomföras. Vi uppskattar att det krävs 6 timmar per objekt, vilket
resulterar i totalt 60 timmar varje år.

Livsmedel och foder m.m. (U)
Bolagen tillverkar animaliska och vegetabiliska livsmedelsprodukter. Det kan vara mjölk-,
spannmåls- och charkprodukter. Miljöpåverkan är utsläpp till vatten och luft, därtill
kemikalieanvändning, avfallshantering och omfattande energianvändning.
Behovet beräknas till 48 timmar år 2020, 42 timmar år 2021 och 42 timmar år 2022. 10 objekt
med behov av 6 timmar per objekt med några undantagsfall.
Branschen behöver inventeras, vilket ger ökat behov av tillsyn ett antal år framöver.
Efterhand som verksamheterna utretts, klassats och visat på efterlevnad av lagstiftningen kan
tillsynsbehovet ske vartannat år eller vart tredje år.
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•

Metallbearbetning m.m. (U)
Bolagen bearbetar metallobjekt med svetsning, svarvning, fräsning, stansning, bockning med
mera. Verksamheterna drivs ofta i större anläggningar och har påverkan på miljön genom
buller, resursanvändning, kemikaliehantering, avfallshantering och energianvändning. En del
verksamheter kan ha utsläpp av föroreningar till spillvatten.
Behovet beräknas till 78 timmar år 2020, 84 timmar år 2021 och 78 timmar år 2022. Totalt 14
objekt vara samtliga utom ett har behov av tillsyn under tre år framöver. Tillsynstiden per
objekt uppskattas till 6 timmar.

•

PCB (U) – föreläggande/tillsynsbesök/register
PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. De är giftiga, långlivade och
fettlösliga. De lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Halterna blir därför högst hos djur
som befinner sig i toppen av näringskedjan. PCB har använts som mjukgörare ibland annat
fogmassor i byggnader. Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956–1973, ska
inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter. Vår tillsyn ska säkerställa att den
sanering av PCB-haltiga golv- och fogmassor som föreskrivs i PCB-förordningen genomförs
på ett säkert sätt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Inkomna inventeringsrapporter och
saneringsanmälningar handläggs löpande av miljöförvaltningen. Handläggningen av de
saneringsanmälningar, inventeringar och slutrapporter som inkommer till miljöförvaltningen
är händelsestyrt och beskrivs därför i avsnittet ”PCB” under händelsestyrd tillsyn.
Information och förelägganden om att utföra inventering och sanering:
Enligt beskrivning ovan ska alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956–1973, inventeras
och saneras med avseende på PCB-produkter. Det finns fortfarande ett stort antal byggnader
i Malmö som inte är inventerade eller sanerade avseende PCB. Det är därför viktigt att
berörda fastighetsägare blir informerade och förelagda att utföra inventering och sanering.
Tillsynsbesök vid sanering:
Vid en PCB-sanering finns det ett behov av att miljöförvaltningen finns på plats för att
kontrollera att saneringen utförs på ett bra sätt ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Tillsynen
krävs även för att kontrollera resultatet av saneringen. Vid handläggning har vi
uppmärksammat att ett antal saneringar inte genomförts enligt de krav som finns och vi ser
därför ett behov att utöka tillsynen vid dessa saneringar.
Uppdatering av register:
Inom detta område finns även ett behov att gå igenom och uppdatera vårt register. Ett
uppdaterat register är nödvändigt för att handläggningen ska kunna genomföras så effektivt
som möjligt.
Behovet beräknas till 469 timmar per år. Utifrån erfarenheter har vi uppskattat tiden för de
olika behoven inom området nedan.
-

Information och förelägganden om att utföra inventering och sanering: Vi har uppskattat
tiden för information och förelägganden, samt det efterarbete som innebär, utifrån
erfarenhet om hur lång tid olika typer av PCB-ärenden tar samt att det finns 252
fastigheter kvar som ska handläggas. Tiden uppskattas till 150 timmar per år.
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•

-

Tillsynsbesök vid sanering: Behov av tid för tillsynsbesök vid sanering är cirka 2 timmar
per fastighet. För de saneringar som kvarstår blir behovet totalt 504 timmar vilket blir 168
timmar per år under en treårs-period.

-

Uppdatering av register: utifrån uträkning på antal objekt i register uppskattas tiden till
totalt 453 timmar. Om arbetet genomförs under tre år blir behovet 151 timmar per år.

Uppsökande tillsyn
Den uppsökande tillsynen syftar till att finna verksamheter som enligt miljöbalken omfattas
av krav på anmälningsskyldighet enligt miljöbalken. De oanmälda verksamheterna klassas
som otillåtna miljöfarliga verksamheter i Malmö. Den uppsökande tillsynen omfattar även
inventering av verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Även dessa verksamheter är
enligt miljöbalken miljöfarliga verksamheter och enheten har tillsynsansvar på dem. Dessa
verksamheter behöver sökas upp för att vi ska kunna bedriva regelbunden tillsyn på dem och
förebygga olägenhet för människors hälsa och miljö.
Behovet beräknas till 400 timmar per år. Enheten ser ett behov av göra uppsökande tillsyn år
2020 inom 8 av enhetens branscher.

•

Varutillsyn (U)
Alla produkter som finns omkring oss består av kemiska ämnen och en del av dessa är
skadliga för hälsan och/eller miljön. Enheten ser ett behov av att öka medvetenheten om
farliga ämnen samt minska användningen av dessa ämnen i produkter. Under de åren enheten
bedrivit denna typ av tillsyn har vi konstaterat stora brister inom ett flertal produktområden.
Bristerna är bland annat kopplade till innehåll av farliga ämnen, märkning av varor samt
kunskap i butikerna. För att ha möjlighet att bedriva tillsyn på flera produktområden, samt nå
så många butiker och konsumenter som möjligt, behövs ett samarbete mellan flera städer
samt andra myndigheter.
Behovet beräknas till 480 timmar per år. I dagsläget lägger vi 240 timmar per år för denna typ
av tillsyn vilket innebär cirka 20 tillsynsbesök. Vi ser att behovet är minst dubbelt så stort.
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Tillsyn vart annat år
• Förbrukning av organiska lösningsmedel - Tryckerier (U)
Bolagen använder organiska lösningsmedel till bland annat offsettryck och screentryck.
Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till luft och vatten. Därtill förekommer miljöpåverkan
genom kemikaliehantering, avfallshantering och omfattande energianvändning.
Behovet beräknas till 56 timmar vart annat år. Det finns 8 objekt som vardera har en årsavgift
på 7 timmar per år.
•

Textiltvätterier (U)
Bolagen tvättar textilier och har utsläpp till spillvattennätet. Tvättgods kommer främst från
hotell och restauranger men även från industrier. Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till
vatten, luft (förbränningspannor) samt hög energi- och kemikalieanvändning.
Behovet beräknas till 30 timmar per år. Det finns 6 objekt med årsavgift på 5 timmar per år. 3
objekt behöver få tillsynsbesök 2020 och 3 objekt behöver få tillsynsbesök 2021. Det finns ett
behov av att följa upp tillsyn samt göra en översyn av taxan för branschen.

•

Receptfria läkemedel (U)
Bolagen säljer receptfria läkemedel i detaljhandel. Om receptfria läkemedel används eller
hanteras på fel sätt kan de orsaka stor skada för människa och miljö.
Behovet beräknas till cirka 426 timmar per år. Totalt finns 148 tillsynsobjekt vars tillsyn delas
upp på två år enligt följande: 71 objekt 2020, 77 objekt 2021. Objekten har en årsavgift på 3
timmar vilket innebär att 6 timmar i tillsynstid läggs vart annat år.

Tillsyn vart tredje år
•

Förbrukning av organiska lösningsmedel - Tryckerier (U)
Bolagen använder organiska lösningsmedel till bland annat offsettryck och screentryck.
Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till luft och vatten. Därtill förekommer miljöpåverkan
genom kemikaliehantering, avfallshantering och omfattande energianvändning.
Behovet beräknas till 18 timmar år 2021. Det finns 3 objekt med behov av tillsynstid på 6
timmar per objekt.

•

Golfbanor (U)
Bolagen bedriver sportanläggning i form av golfbana. Bolagen sprider gödsel och
bekämpningsmedel. De har ofta maskinverkstad, cistern och spolplatta. Miljöpåverkan kan
omfatta läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel till omgivande mark och vatten.
Därtill förekommer miljöpåverkan genom hantering av kemikalier och avfall.
Behovet beräknas till 25 timmar år 2020. Det finns 5 tillsynsobjekt med uppskattad tillsynstid
på 5 timmar per objekt.

•

Gummi- och plastvaror
Bolaget bearbetar polymera material genom bland annat hopsättning, laminering och
utstansning av olika former i materialet. Miljöpåverkan kan bland annat omfatta hantering av
kemikalier och avfall.
Behovet beräknas till 6 timmar vart tredje år. Det finns 1 objekt med timavgift.
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•

Jordbruk m.m. - Växthus (U)
Bolagen bedriver växthus med odling av bland annat grönsaker och prydnadsväxter. Ett bolag
bedriver handelsträdgård med odling och försäljning av olika växter. Miljöpåverkan kan
omfatta läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel till omgivande mark och vatten.
Verksamheterna kan i perioder ha omfattande vattenanvändning. Bolagen hanterar avfall i
form av bland annat jordmassor, plast och kartong.
Behovet beräknas till 33 timmar per år. Det finns 7 tillsynsobjekt varav 1 objekt har en
årsavgift på 3 timmar och 6 objekt har årsavgift på 5 timmar.

•

Jordbruk m.m. - Växtodling (U)
Bolagen bedriver växtodling av olika grödor bland annat spannmål, sockerbetor och
grönsaker. Bolagen äger marken själva eller arrenderar marken. Verksamheterna sprider
gödsel och bekämpningsmedel för att optimera skörden. Bolagen har ofta maskinverkstad,
cistern och spolplatta. Miljöpåverkan kan omfatta läckage av näringsämnen och
bekämpningsmedel till omgivande mark och vatten. Därtill förekommer miljöpåverkan
genom hantering av kemikalier och avfall.
Behovet beräknas till 30 timmar år 2020, 85 timmar år 2021 och 35 timmar år 2022. Det finns
32 tillsynsobjekt som fördelas över tre år. För varje objekt uppskattas behov av tillsynstid på
5 timmar.

•

Hälso- och sjukvård - Tandläkare (U)
Bolagen bedriver tandvårdsverksamhet. Bolagen hanterar farligt avfall i form av kvicksilver
samt annat avfall. Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till vatten av bland annat kvicksilver
samt förorening av byggnad.
Behovet beräknas till 408 timmar år 2020, 240 timmar år 2021 och 72 timmar år 2022. Det
finns 134 objekt som fördelas över tre år. 68 stycken år 2020, 40 stycken år 2021 och 12
stycken år 2022. Objekten betalar en årsavgift på 2 timmar per år vilket innebär 6 timmar
tillsynstid vart tredje år. För närvarande är det ojämn fördelning mellan åren i antal
tillsynsobjekt som besöks. Enheten ser stort behov i att fördela om bolagen under år 2020.

•

Lagring av bränslen och kemiska produkter m.m. (U)
Inom verksamheten förekommer en lagring och hantering av kemiska produkter. De kemiska
produkterna är huvudsakligen klorprodukter och Adblue. Det förekommer även en liten
lagring/hantering av syror, tändvätska, tvättmedel och glykol. Miljöpåverkan kan omfatta
utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.
Behovet beräknas till 6 timmar vart tredje år. Det finns 1 objekt med timavgift.

•

Vattenverk (U)
Bolaget levererar dricksvatten till Malmö. Miljöpåverkan kan omfatta utsläpp till mark och
vatten, som exempelvis kan uppkomma i form av spill och läckage vid hantering av slam och
kemikalier inom verksamheten. Verksamheten har även en hög energianvändning som de
kontinuerligt behöver arbeta med.
Behovet beräknas till 10 timmar. Det finns 1 objekt med timavgift.
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Tillsyn sporadiskt (mer sällan än vart tredje år)
• Jordbruk m.m. - Hästhållning (U)
Bolag eller privatpersoner som har hästar på sin gård inom Malmö stad. Hästhållningen är
oftast privat men kan även vara i förenings- eller företagsform. Miljöpåverkan kan omfatta
näringsläckage från gödselförvaring och beteshagar. Branschen behöver inventeras varav
tillsynstiden kan variera beroende på storleken på hästhållningen.
Behovet beräknas till cirka 100 timmar år 2021 och 2022. Det finns cirka 59 stycken
tillsynsobjekt. För varje objekt uppskattas tillsynsbehovet vara mellan 3 till 4 timmar
beroende på antal hästar.
•

Jordbruk m.m. - Växthus (U)
Bolaget bedriver plantskola med försäljning av olika växter. Miljöpåverkan kan omfatta
läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel till omgivande mark och vatten.
Verksamheten kan i perioder ha omfattande vattenanvändning. Bolaget hanterar avfall i form
av bland annat jordmassor, plast och kartong.
Behovet beräknas till 5 timmar år 2022. Det finns 1 objekt med behov av tillsynstid på 5
timmar per år.

•

Jordbruk m.m. - Växtodling (U)
Bolagen arrenderar ut mark till bolag som bedriver växtodling av olika grödor bland annat
spannmål, sockerbetor och grönsaker. Bolagen har ofta maskinverkstad, cistern och
spolplatta. Miljöpåverkan kan omfatta läckage av bland annat oljor och diesel. Bolagen
hanterar farligt avfall och annat avfall.
Behovet beräknas till 0 timmar. Bolagen har fått tillsyn år 2019 och uppskattas inte vara i
behov av tillsyn igen förrän efter år 2022.

•

Klottersanerare (U)
Bolagen bedriver fasadrengöring och släpper av förorenat vatten från sanering till
dagvattenbrunn. Miljöpåverkan kan omfatta giftiga och skadliga ämnen både från färgrester
och de kemiska produkter som används i samband med sanering.
Behovet beräknas till 50 timmar år 2020. Det finns 2 objekt registrerade, enheten uppskattar
att det finns fler.

•

Kemiska produkter (U)
Bolagen har förvaring av tryckimpregnerat virke. Miljöpåverkan kan omfatta urlakning av
miljöfarliga ämnen till dagvattennätet.
Behovet beräknas till 20 timmar. Det finns 5 objekt med behov av tillsynstid på 4 timmar per
objekt.
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 Ansökan om vitesutdömanden
 Delgivning
 Obefogade eller felriktade klagomål
/misstänkt olägenhet
 Superanvändare
 Remisser avseende översiktsplaner,
detaljplaner och bygglov, Översyn DP
 Remisser från andra myndigheter
 Rådgivning och information
 Samverkansgrupper internt och
externt
 Planering/uppföljning/kvalitetsarbete
 Åtalsanmälningar
 Överklaganden
 Överlåtelsetillstånd
Avgiftsfinansierat  Animaliska biprodukter
 Anmälningsprocesser
 Ansökningar/anmälningar för
bekämpningsmedel
 Befogade klagomål
 Biocider
 Köldmedia registrering/sanktionsavgifter
 PCB - inventeringar/saneringar
 Sanktionsavgifter
 Tillsyn utöver planerad tid för bolag
med timavgift
 Utlämning av allmänna handlingar
 Överlåtelsetillstånd
Skattefinansierat

30
25
30

30
25
30

30
25
30

80
700

80
700

80
700

615
400
1004

615
400
1004

615
400
1004

2640
75
18
20
15
345
150

2000
75
18
20
15
345
150

1800
75
18
20
15
345
150

30
95
1625

30
95
3275

30
95
3275

170
30
99

170
30
99

170
30
99

20
3

20
3

20
3

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
• Ansökan om vitesutdömanden
Behovet beräknas till 30 timmar per år.
• Delgivning
Behovet beräknas till 25 timmar. Motiv: under 2019 skickades 150 påminnelser om delgivning,
detta motsvarar en nedlagd arbetstid på 25 timmar.
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•

Obefogade eller felriktade klagomål /misstänkt olägenhet
Behovet beräknas till 30 timmar per år. De flesta klagomål är riktade emot bolagen som
enheten ansvarar för.

•

Remisser avseende översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, stadsutvecklingsprocesser
Behovet beräknas till 700 timmar. Behovet baseras på tidigare års erfarenheter. Enheten är
remissinstans vid framtagning/ändring av översiktsplaner och dess fördjupningar,
planprogram och detaljplaner. Det finns ett behov av att bevaka miljö- och
hälsoskyddsaspekterna i de olika planprocesserna och att ingå i planhandläggarnas
arbetsgrupp som sakkunniga inom miljötillsynen. Det finns även fortsatt behov av att ta fram
skydds/uppmärksamhetsavstånd till verksamheter som är störande och kan innebära
olägenheter för människors hälsa och miljön i samband med förtätning av staden.
Det finns även behov av fortsatt dialog med räddningstjänsten, länsstyrelsen och
stadsbyggnadskontoret om Seveso anläggningar kring bedömningar av
skydds/uppmärksamhetsavstånd/riskavstånd samt att klargöra skiljelinje i roll och ansvar vid
förtätning nära bolag.

•

Remisser från andra myndigheter
Yttranden över remisser från andra myndigheter, i frågor som rör enhetens ansvarsområden.
Några exempel på remisser som enheten hanterar är följande:
-

Remisser från bland annat Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket,
Energimyndigheten, Jordbruksverket gällande förändring av lagstiftning eller framtagande
av vägledningar.

-

Samrådsärenden enligt 6 kap. miljöbalken där enheten deltar på förmöten, samrådsmöten,
granskning och yttranden över samrådshandlingar. Stadens ökade utbyggnadstakt
kommer bidra till att antalet samråd enligt 6 kap. blir fler. Enheten ser behov av att vara
med i samrådsprocessen eftersom det är ett tidigt skede i processer med planer, program,
verksamheter och åtgärder.

-

Remisser angående A och B-verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen.

Behovet beräknas till cirka 615 timmar per år. För remisser från andra myndigheter finns ett
behov på 315 timmar. År 2019 fick enheten 9 remisser som tog cirka 35 timmar per ärende
att handlägga, inklusive föredrag i ärendeberedning och nämnd. Enheten stöttar även andra
enheter och miljöstrategiska avdelningen i deras yttranden. Behovet uppgår till 100 timmar.
Enheten handlägger cirka 4 samrådsärenden per år. Behovet varierar mellan 30 till 80 timmar
per ärende. Uppskattningsvis läggs 50 timmar per ärende. Totalt per år blir detta cirka 200
timmar.
•

Rådgivning och information
Behovet beräknas till 400 timmar. Motiv: behov för enhetsmail uppskattas vara 200 timmar
per år. För rådgivning och information som inte är kopplat till enhetsmailen beräknas 100
timmar per år. Behov av tid finns även för att hålla i branschmöten för bolag samt att hålla i
våra årliga utbildningar för bland annat tandläkarhögskolan. För detta arbete finns behov 100
timmar.
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•

Samverkansgrupper internt och externt
Behovet beräknas till 1004 timmar. Utöver det avdelningsgemensamma arbetet som beskrivs i
bilaga 2 finns ett behov av att enheten stöttar enheten för hälsa och omgivning år 2020 i deras
tillsynsprojekt om kemikalielaboratorier i skolor. 50 timmar avsätts för detta arbete. 100
timmar avsätts för det avdelningsgemensamma arbetet med att effektivisera och förbättra
tillsynsarbetet med nedskräpningsärende.

•

Planering/uppföljning/kvalitetsarbete
Behovet beräknas till 2640 timmar. Motiv: Utöver de avdelningsgemensamma aktiviteter
finns det behov av att utveckla tillsynsmetodiken, rutiner, mallar, bedömningsgrunder, etc. för
branschtillsynen. Det finns även samverkansgrupper på förvaltningsnivå för exempelvis
digitalisering- och kommunikationsinsatser samt samordnad tillsyn i syfte att skapa effektiva
samarbeten mellan avdelningarna. De kommande tre åren behöver enheten bygga upp sin
verksamhet och kompetens. Enheten kommer även att stödja andra enheter på avdelningen
genom att hjälpa dem ta fram uppföljningssystem för kontroll av att tillsynsplan följs.

•

Superanvändare
Behovet beräknas till 80 timmar. Enheten har stödfunktion till handläggare genom så kallad
superanvändare som innebär stöd vid diarieföring, förslag på utvecklingsområden inom
diarieföring, ta fram användarmanualer för handläggare, etc.

•

Åtalsanmälningar
Behovet beräknas till 75 timmar. Cirka 5 stycken åtalsanmälningar handläggs per år. För varje
ärende finns tillsynsbehov av cirka 15 timmar.

•

Överklaganden
Behovet beräknas till 18 timmar. Erfarenheterna visar att enheten handlägger cirka 18
överklaganden per år. Behovet av handläggningstid per ärende är cirka 1 timme.

•

Överlåtelsetillstånd
Behovet beräknas till 20 timmar. Enheten hanterar remisser angående överlåtelsetillstånd.
Försäljning av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det är
den kemiska produktens klassificering och märkning som bestämmer huruvida produkten
räknas som en särskilt farlig kemisk produkt eller inte. Miljönämnden remitteras
tillståndsansökan eftersom vi har tillsynsansvaret över hantering av kemiska produkter. Vid
behov genomförs ett tillsynsbesök inför yttrandet (detta finns beskrivet under
avgiftsfinansierad tillsyn nedan). Om kemiska produkter inte hanteras på ett säkert sätt
riskerar de att skada såväl människor som miljö. Reglerna om tillstånd ska förhindra att
särskilt farliga kemikalier hamnar i orätta händer och skadar människor och miljö. För
överlåtelsetillstånd finns behov av 20 timmar för yttrande och 3 timmar för tillsynsbesök.
Tillsynsbesöken är debiterbara och redovisas under avgiftsfinansierad tid.
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Avgiftsfinansierat
• Animaliska biprodukter
Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu
inte bearbetats eller behandlats. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och
biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk
omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel. Syftet med
lagstiftningen för animaliska biprodukter är att minimera smittspridning som kan innebära
risker för människors eller djurs hälsa.
Behovet beräknas till 15 timmar. Uppskattat behov av tid för att hålla sig uppdaterad kring
gällande lagstiftning och omvärldsbevaka området.
•

Anmälningsprocesser
Behovet beräknas till 345 timmar. Under år 2019 hade enheten 23 stycken
anmälningsärenden. Behov av handläggningstid per ärende är i cirka 15 timmar.

•

Ansökningar/anmälningar för bekämpningsmedel
Vid yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel inom vissa särskilda områden krävs
antingen tillstånd av miljöförvaltningen eller att en anmälan görs till miljöförvaltningen.
Exempel på områden där tillstånd krävs är på gårdar till skolor och förskolor, lekplatser som
allmänheten har tillträde till och inom idrotts- och fritidsanläggningar. Exempel på områden
där anmälan krävs är på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter
och på banvallar.
Syftet med tillståndsplikten och anmälningsplikten för spridning av kemiska växtskyddsmedel
är att begränsa användningen av kemiska växtskyddsmedel samt att säkerställa att spridningen
genomförs på ett godtagbart sätt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
I vissa ärenden finns ett behov av tillsyn inför eller i samband med bekämpningen.
Behovet beräknas till 150 timmar per år. Motiv: 150 timmar är uträknat utifrån antal
ansökningar/anmälningar som inkommer per år. Ansöknings-/anmälningsavgiften är på 2
timmar.

•

Befogade klagomål
Behovet beräknas till 30 timmar per år.

•

Biocider
Verksamheter som yrkesmässigt använder biocider för att bekämpa råttor eller insekter på
allmän plats måste underrätta miljöförvaltningen. Detta gäller oavsett bekämpning inomhus
eller utomhus. Underrättelsen ska inkomma till miljöförvaltningen senast i samband med
spridningen eller omedelbart efteråt. Syftet med handläggningen av underrättelserna är att
begränsa användningen av kemiska biocider samt säkerställa att spridningen genomförs på ett
godtagbart sätt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
Behovet beräknas till 95 timmar. Motiv: Varje år inkommer cirka 570 underrättelser, utifrån
erfarenheten tar det cirka 10 minuter att granska varje ärende.
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•

Köldmedia – registrering/sanktionsavgifter
Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar,
värmepumpar och i fordon. Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en
sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till
miljöförvaltningen och inkomma med årliga rapporter.
Användning av köldmedia har en klimatpåverkan till följd av läckage av fluorerade
växthusgaser. Miljöförvaltningen hanterar alla inkomna årsrapporter samt följer upp de som
inte inkommit i tid eller inte inkommit alls och beslutar då om miljösanktionsavgift.
Det finns ett stort behov av att digitalisera arbetet med årsrapporter samt utföra tillsyn inom
området. Detta är behovsprioriterad tillsyn och beskrivs i avsnittet ”Köldmedia” under
behovsprioriterad tillsyn ovan.
Behovet beräknas till 1625 timmar för 2020, och 3275 timmar för 2021 och 2022. Motiv:
Enheten har cirka 1400 anläggningar där årsrapport inkommer årligen. För manuell
registrering av årsrapporterna, hantering av installationer och skrotningar samt anmälningar
om byte av operatör är beräknad tidsåtgång 2 timmar per objekt och år, därmed 2800 timmar
som avsätts. Av de 2800 timmarna lägger enheten cirka 150 timmar på telefon och
mejlhantering samt ändringar i fakturor. Cirka 100 timmar läggs på handläggning av
installationer och skrotningar samt anmälningar om byte av operatör. Handläggning av
miljösanktionsavgifter (MSA) tar mellan 1,5 timme till 2 timmar per ärende. Enheten
handlägger cirka 250 MSA ärenden om året vilket ger en totalsumma på 475 timmar.

•

PCB - inventeringar/saneringar
PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. De är giftiga, långlivade och
fettlösliga. De lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Halterna blir därför högst hos djur
som befinner sig i toppen av näringskedjan. PCB har använts som mjukgörare ibland annat
fogmassor i byggnader. Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956–1973, ska
inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter. Vår tillsyn ska säkerställa att den
sanering av PCB-haltiga golv- och fogmassor som föreskrivs i PCB-förordningen genomförs
på ett säkert sätt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Inkomna inventeringsrapporter och
saneringsanmälningar handläggs löpande av miljöförvaltningen.
Inom området finns det också behov av information, föreläggande, tillsyn och uppdatering i
register. Detta är behovsprioriterad tillsyn och beskrivs i avsnittet ”PCB” under
behovsprioriterad tillsyn ovan.
Behovet beräknas till 170 timmar per år. Motiv: Behovet utgår från erfarenhet av hur lång tid
olika typer av PCB-ärenden tar samt hur många fastigheter det finns kvar att handlägga.

•

Sanktionsavgifter
Enheten hanterar ett stort antal miljösanktionsavgifter inom området köldmedia. Behovet för
den handläggningen beskrivs under avsnittet ”Köldmedia” i händelsestyrd tillsyn. Utöver
detta hanterar enheten miljösanktionsavgifter främst inom området Varutillsyn.
Behovet beräknas till 30 timmar per år inom tillsynsområdet varutillsyn. Under år 2019
handlades 15 ärende med miljösanktionsavgifter.
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•

Tillsyn utöver planerad tid för bolag med timavgift
Behovet beräknas till 99 timmar. Motiv: Det finns 169 objekt som omfattas av både timavgift
och årsavgift där tillsynsbehovet är under eller lika med 10 timmar per objekt. Uppskattat
behov är att 20 % av dessa bolag behöver ett extra besök per år. 20 % av 169 objekt blir 33
objekt där tillsynstid beräknas vara 6 timmar per objekt. För dessa 33 objekt innebär det totalt
99 timmar per år. Undantag har gjorts för hästhållning och tandläkare då enhetens erfarenhet
visar att dessa branscher sällan har ett behov av extra tillsyn mellan besöksintervallen.

•

Utlämning av allmänna handlingar
Behovet beräknas till 20 timmar.

•

Överlåtelsetillstånd
Överlåtelsetillstånd beskrivs i avsnittet remisser från andra myndigheter under
skattefinansierad tid. Enheten har enbart möjlighet att ta betalt för den tid som läggs på
tillsynsbesök.
Behovet beräknas till 3 timmar. Motiv: Under år 2019 inkom 5 ärenden om
överlåtelsetillstånd.
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TILLSYNSPLAN FÖR KEMI OCH INDUSTRI 2020–2022
Styrd tillsyn (A, B och C- verksamheter)

Begravningsverksamhet
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Kemtvättar
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Lackerare
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier
Gasformiga bränslen, el, värme och
kyla
Gasformiga bränslen, el, värme och
kyla - Vindkraft
Gummi- och plastvaror
Hälso- och sjukvård - Sjukhus
Icke-metalliska mineraliska
produkter
Jordbruk m.m. - Travbana
Kemiska produkter
Lagring av bränslen och kemiska
produkter m.m.
Livsmedel och foder m.m.
Metallbearbetning m.m.
Stål och metall
Ytbehandling av metall eller plast
m.m.

Årsavgift
Årsavgift

16
50

16
50

16
50

Årsavgift/Timavgift 232

232

232

Årsavgift/Timavgift 15

15

15

Årsavgift/Timavgift 484

484

484

Årsavgift

17

17

17

Årsavgift
56
Årsavgift
45
Årsavgift/Timavgift 61

56
45
61

56
45
61

Årsavgift
30
Årsavgift/Timavgift 597
Årsavgift/Timavgift 359

30
597
359

30
597
359

Årsavgift/Timavgift
Årsavgift/Timavgift
Årsavgift
Årsavgift

474
137
10
176

474
137
10
176

474
137
10
176

Tillsynen för A, B och C-verksamheter sker huvudsakligen verksamhetsanpassat. Det innebär att
varje tillsynsbesök fokuserar på hela eller delar av verksamheten vilket i sin tur styrs av
tillsynsbehovet. Exempel kan vara att enskilda tillsynsbesök vid olika tillfällen fokuserar på
egenkontroll, kemikaliehantering, processer, avfallshantering, utsläpp till vatten, uppföljning av
incidenter eller anmälningar samt diskussioner inför förändringar, rådgivning med mera.
Inom ramen för tillsynen kontrolleras att verksamheterna följer villkor i tillståndsbeslut,
förelägganden och andra beslut, förordningar och föreskrifter, att de allmänna hänsynsreglerna
följs, samt att verksamheternas egenkontroll följs. I arbetet för tillsyn hanteras även anmälningar
om ändringar av verksamheterna, miljörapport/årsrapport samt driftsstörningar.
Enheten planerar att även i fortsättningen genomföra minst 1 besök på C-verksamheter samt 2
besök på A och B-verksamheter varje år.
Under varje bransch anges en kort beskrivning av vilket fokus tillsynen inom ansvarsområdet
kommer ha samt eventuellt kommande förändringar.
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•

Begravningsverksamhet (B-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen är att minimera verksamhetens miljö- och
hälsopåverkan genom att säkerställa att bolaget har en hållbar kemikalie- och avfallshantering
samt att påverkan på recipient från processavloppsvatten minimeras. Ett annat mål är att
bolaget kontinuerligt ska arbeta med energieffektivisering.

•

Förbrukning av organiska lösningsmedel - Kemtvättar (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen, att störningar och omgivningspåverkan,
genom i första hand utsläpp till luft, reduceras så långt som möjligt samt att avfall hanteras
korrekt. Fokus är uppföljning av verksamheternas egenkontroll. Alla verksamheter ska ha
fullständiga avvecklingsplaner som följs och att avvecklingar kan hanteras rutinmässigt.

•

Förbrukning av organiska lösningsmedel - Lackerare (B och C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen, att omgivningspåverkan, genom i första hand
utsläpp till luft, reduceras så långt som möjligt samt att avfall hanteras korrekt. Genomgående
kommer enheten att se över verksamheternas klassning så att de är i linje med
miljöprövningsförordning och kommunens taxa enligt miljöbalken.
För de tillståndspliktiga bolagen är det grundläggande att kontrollera och följa upp att
gällande villkor för verksamheterna följs. Bolagens arbete med avfallsminimering och
resurseffektivisering samt hantering av kemikalier och tillämpning av produktvalsprincipen är
en del av tillsynsarbetet.

•

Förbrukning av organiska lösningsmedel - Tryckerier (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen, att omgivningspåverkan, genom i första hand
utsläpp till luft, reduceras så långt som möjligt samt att avfall hanteras korrekt. Därtill
kommer fokus vara energianvändning och energieffektivisering.

•

Gasformiga bränslen, el, värme och kyla (A, B och C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att minimera verksamheternas miljö- och
hälsopåverkan genom att säkerställa att luftemissionerna begränsas.

•

Gasformiga bränslen, el, värme och kyla - Vindkraft (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att minimera verksamhetens miljö- och
hälsopåverkan genom att säkerställa att rutiner för förebyggande arbete, såsom drift- och
underhåll fungerar samt att bolaget kontinuerligt arbetar med riskbedömningar för att
förhindra att incidenter/olyckor uppkommer.

•

Gummi och plastvaror (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen uppföljning av bolagens arbete med
miljöstrategiska frågor. Verksamheterna i denna bransch har i huvudsak god egenkontroll och
mindre lokal omgivningspåverkan. Uppföljning berör hur verksamheterna begränsar sin
energi- och resursanvändning(avfallsminimering) samt hur de arbetar för att byta ut farliga
kemikalier i sin produktion till mindre farliga kemikalier. Enheten behöver även genomföra
inventering av branschen samt bedriva uppsökande tillsyn för att upptäcka verksamheter som
inte finns i vår register.
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•

Hälso- och sjukvård - Sjukhus (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att minimera verksamhetens miljö- och
hälsopåverkan genom att säkerställa att bolaget har en hållbar kemikalie- och avfallshantering
och påverkan på recipient från processavloppsvatten minimeras. Bolaget ska även
kontinuerligt arbeta med energieffektivisering. Enheten planerar minst 2 besök per år på
denna verksamheten.

•

Icke-metalliska mineraliska produkter (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att på verksamheterna kontrollera
avfallshantering, damning och utsläpp till spill- och dagvatten. Inom denna bransch behövs
ofta ett extra fokus inom dessa områden.

•

Jordbruk m.m. - Travbana (B-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att följa upp verksamhetens energiplan i syfte
att minska energianvändningen. Eftersom verksamheten kan ge upphov till näringsläckage
kommer kontroll av gödselförvaring och beteshagar också ske. Utöver detta kontrolleras att
verksamhetens villkor uppfylls samt egenkontroll och förvaring av kemiska produkter.
Verksamheten kommer flytta från nuvarande plats till grannfastigheten. I samband med
flytten kommer verksamhetens omfattning troligtvis bli mindre. En stor del i tillsynen de
kommande åren kommer vara att följa verksamhetens flytt med tillkommande förändringar.

•

Kemiska produkter (B och C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att minimera verksamheternas miljö- och
hälsopåverkan genom att säkerställa att respektive bolaget har en hållbar kemikalie- och
avfallshantering, att påverkan på recipient från processavloppsvatten minimeras. Bolagen ska
även kontinuerligt arbeta med energieffektivisering.
I den uppsökande tillsynen kommer sökningar att göras i näringslivsregistret för att se vilka
verksamheter som finns i Malmö stad, men som inte finns registrerade i vårt tillsynsregister.
Härtill kommer inventeringar att göras områdesvis för att se vilka miljöfarliga verksamheter
som finns inom respektive avgränsat område, ta in dem i vårt register för att därefter bedöma
vilket tillsynsbehov som finns för respektive verksamhet.

•

Lagring av bränsle och kemiska produkter m.m. (B och C-verksamheter)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att minimera verksamheternas miljö- och
hälsopåverkan genom att säkerställa att rutiner för förebyggande arbete, såsom drift- och
underhåll fungerar för att förebygga och begränsa utsläpp till vatten, mark och luft. Vidare
behöver bolagen kontinuerligt arbetar med riskbedömningar för att motverka att
incidenter/olyckor inträffar.

•

Livsmedel och foder m.m. (B och C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att kontrollera kemikaliehantering,
avfallshantering eller energianvändning. Då miljöförvaltningens tillsynstaxa för branschen
kommer att ses över under år 2020 behöver klassificering på respektive verksamhet
kontrolleras och/eller ändras varför verksamheterna kommer att behöva klassas om enligt
miljöprövningsförordningen.
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•

Metallbearbetning m.m. (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att kontrollera avfallshantering eller
energianvändning. Då miljöförvaltningens tillsynstaxa för branschen har uppdaterats behöver
klassificering på respektive verksamhet kontrolleras.

•

Stål och metall (C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål i tillsynen att kontrollerar huruvida bolagets beslut om
försiktighetsmått följs. Det behöver även genomföras inventering av branschen inom
kommunen samt uppsökande tillsyn för att upptäcka verksamheter som vi inte finns
registrerade i vårt system.

•

Ytbehandling av metall eller plast m.m. (B och C-verksamhet)
Enheten har, som övergripande mål att följa upp tillsynen och inventera branschen inom
kommunen. Detta kommer att göras genom uppsökande tillsyn i syfte att upptäcka
verksamheter som inte finns registrerade i vårt system.
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Behovsprioriterad tillsyn (U-verksamheter)

Tillsyn varje år

Årsavgift/
Timavgift
Timavgift
Årsavgift/
Timavgift
Timavgift

Tillsyn vart
annat år

Tillsyn vart
tredje år

Årsavgift/
Timavgift
Årsavgift/
Timavgift
Årsavgift/
Timavgift
Timavgift/
Skatteintäkter
Timavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Timavgift
Timavgift
Timavgift
Årsavgift/
Timavgift
Timavgift
Årsavgift
Timavgift

Timavgift
Tillsyn
Timavgift
sporadiskt (mer Årsavgift/
sällan än vart
Timavgift
tredje år)
Timavgift
Timavgift
Timavgift

Förbrukning av organiska lösningsmedel 138
- Lackerare
Hälso- och sjukvård – Tandläkare
300
(Saneringsprojekt)
Icke-metalliska mineraliska produkter
26

138

138

300

300

26

26

Köldmedia –
digitalisering/tillsynsbesök/uppsökande
Livsmedel och foder m.m.

0

450

0

48

42

42

Metallbearbetning m.m.

78

84

78

PCB föreläggande/tillsynsbesök/register
Uppsökande tillsyn

150

150

150

200

200

200

Varutillsyn
Förbrukning av organiska lösningsmedel
- Tryckerier
Textiltvätterier
Receptfria läkemedel
Förbrukning av organiska lösningsmedel
- Tryckerier
Golfbanor
Gummi- och plastvaror
Jordbruk m.m. - Växthus

200
56

200
56

200
56

30
426
0

30
426
18

30
426
0

25
6
33

0
0
0

0
0
0

Jordbruk m.m. - Växtodling
Hälso- och sjukvård - Tandläkare
Lagring av bränslen och kemiska
produkter m.m.
Vattenverksamhet
Jordbruk m.m. - Hästhållning
Jordbruk m.m. - Växthus

30
408
6

85
240
0

35
72
0

0
0
0

0
100
0

10
100
5

Jordbruk m.m. - Växtodling
Klottersanerare
Kemiska produkter

0
50
20

0
0
0

0
0
0
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Tillsynen för U-verksamheter sker huvudsakligen verksamhetsanpassat. Det innebär att varje
tillsynsbesök fokuserar på hela eller delar av verksamheten vilket i sin tur styrs av tillsynsbehovet.
Exempel kan vara att enskilda tillsynsbesök vid olika tillfällen fokuserar på egenkontroll,
kemikaliehantering, processer, avfallshantering, buller, utsläpp till vatten, uppföljning av
incidenter samt diskussioner inför förändringar och rådgivning med mera.
Under varje punkt nedan anges en beskrivning av vilket fokus tillsynen inom ansvarsområdet
kommer att ha, eventuellt kommande förändringar samt planerad tillsynstid och motivering till
denna. Planerad tillsynstid för varje ansvarsområde nedan är grundat på den tidsredovisning som
gjorts av enheten för föregående år samt behovsutredningen.
Tillsyn varje år
• Förbrukning av organiska lösningsmedel - Lackerare (U)
Enhetens övergripande mål med tillsynen är att omgivningspåverkan, genom i första hand
utsläpp till luft, reduceras så långt som möjligt samt att kemikalier och avfall hanteras korrekt.
Genomgående kommer vi att se över verksamheternas klassning efter
miljöprövningsförordning och kommunens taxa enligt miljöbalken. Branschen kommer att
inventeras för att hitta nya verksamheter som inte finns med i våra register.
138 timmar per år. Totalt 21 objekt, 5 objekt med en årsavgift på 7 timmar per år, 1 objekt
med en årsavgift på 9 timmar per år samt 1 objekt med årsavgift på 10 timmar per år. Utöver
detta finns 14 objekt med timavgift som har ett behov av tillsyn på 6 timmar per år.
Branschen behöver inventeras och klassas vilket ger ökat behov av tillsyn ett antal år
framöver. Det finns behov av att öka branschens kunskap inom områden de omfattas av i
miljöbalken.
•

Hälso- och sjukvård – Tandläkare (Saneringsprojekt)
Utöver den ordinarie tillsynen bedrivs ett saneringsprojekt för avloppsrör som är
kontaminerade med kvicksilver. Projektet påbörjades 2018 och kommer genomföras under
de kommande åren. Syftet med projektet är att tandvårsverksamheter som har bedrivits tio år
eller mer ska genomföra en driftsanering för att minimera utsläpp av kvicksilver till
spillvattennätet.
300 timmar. 100 objekt är med i saneringsprojektet, uppdelat på tre år blir det 33 objekt per
år. År 2020 kommer färre än 33 objekt att ingå i projektet med anledning av att den
tillgängliga tiden inte räcker till. År 2021 beräknas att enheten är i balans igen. I tiden finns
inräknat branschmöten med saneringsbolag, praktikertjänst, arbetet med framtagning av
informationsunderlag och samarbete och samverkan med andra kommuner som Helsingborg,
Lund, Trelleborg, Ystad-Österlen, med flera.

•

Icke-metalliska mineraliska produkter (U)
Inom denna bransch behövs ofta ett extra fokus på avfallshantering, damning och utsläpp till
spill- och dagvatten. Detta kommer även att genomföras uppsökande tillsyn i syfte att
upptäcka verksamheter som inte finns registrerade i vårt system.
26 timmar per år. 4 objekt med en uppskattad tillsynstid på 6 timmar per objekt, ett objekt
med prövningsplikt U men frivilligt tillstånd (årsavgift på 2 timmar).
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•

Köldmedia (U) - digitalisering/tillsynsbesök/uppsökande
För att kunna genomföra arbetet med digitalisering krävs att enheten för kommunikation och
juridik (KOJ) avsätter resurser för det arbetet. Det är i dagsläget oklart kring huruvida arbetet
med digitaliseringen av köldmedierna kan fortsätta år 2020.
Den tid som hade behövt läggas för arbetet med uppsökande tillsyn är 200 timmar vilket
enheten inte kan prioritera i tillsynsplanen för år 2020. Arbetet med effektivisering av
köldmediearbetet år 2020 förväntas skapa utrymme för att kunna täcka behovet inför år 2021.
Årsavgifterna täcker i dagsläget inte tiden för att utföra uppföljning av orsaker till läckage på
köldmedieanläggningar. Detta arbete kommer att påbörjas år 2021 där krav kommer att ställas
på undersökningar och åtgärder. Tillsynen kan finansieras genom timavgifter. År 2021
planeras att avsätta 250 timmar.

•

Livsmedel och foder m.m. (U)
Inom denna bransch behövs ofta ett extra fokus på kemikaliehantering, avfallshantering eller
energianvändning. Genomgående kommer vi att se över verksamheternas klassning efter
miljöprövningsförordning och kommunens taxa enligt miljöbalken.
48 timmar år 2020, 42 timmar år 2021 och 42 timmar år 2022. 10 objekt med behov av 6
timmar per objekt med några undantagsfall. Branschen behöver inventeras, vilket ger ökat
behov av tillsyn ett antal år framöver. Efterhand som verksamheterna utretts, klassats och
visat efterlevnad av lagstiftningen kan tillsynsbehovet möjligtvis ske vartannat år eller vart
tredje år.

•

Metallbearbetning m.m. (U)
Inom denna bransch behövs ofta ett extra fokus på avfallshantering eller energianvändning.
Då miljöförvaltningens tillsynstaxa för branschen har uppdaterats behöver klassificering på
respektive verksamhet kontrolleras. Det kommer även att genomföras uppsökande tillsyn i
syfte att upptäcka verksamheter som inte finns registrerade i vårt system.
78 timmar år 2020, 84 timmar år 2021 och 78 timmar år 2022. Totalt 14 objekt vara samtliga
utom ett har behov av tillsyn under tre år framöver. Tillsynstiden per objekt uppskattas till 6
timmar.

•

PCB (U) - föreläggande/tillsynsbesök/register
Tillsynen ska säkerställa att den sanering av PCB-haltiga golv- och fogmassor som föreskrivs i
PCB-förordningen genomförs på ett säkert sätt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
Enligt förordningen om PCB skulle PCB-haltiga massor vara avlägsnade senast 2016.
Enheten konstaterar att det finns 252 fastigheter inom Malmö stad som fortfarande inte är
sanerade. För att säkerställa att dessa fastigheter blir sanerade informeras och föreläggs
berörda fastighetsägare om att utföra inventeringar och saneringar.
150 timmar per år. Enheten har nedprioriterat arbetsområdet delvis med anledning av att
tillgängliga timmar saknas.
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•

Uppsökande tillsyn
Den uppsökande tillsynen syftar till att finna icke anmälda och otillåtna miljöfarliga
verksamheter i Malmö. Dessa verksamheter behöver sökas upp för att vi ska kunna bedriva
tillsyn på dem. Den uppsökande tillsynen omfattar även inventering av icke
anmälningspliktiga verksamheter. Dessa verksamheter kan påbörjas och avslutas helt utan att
miljöförvaltningen får kännedom om detta. Eftersom de räknas som miljöfarliga
verksamheter ligger de under miljöförvaltningens tillsynsansvar, för att vi ska kunna uppfylla
vårt ansvar krävs att enheten får möjlighet att regelbundet inventera branscherna.
200 timmar per år. Enheten kommer att delvis uppfylla behovet. Nedprioritering sker med
anledning av att tillgängliga timmar saknas.

•

Varutillsyn (U)
Miljöförvaltningen arbetar med att öka medvetenheten om farliga ämnen samt minska
användningen av dessa ämnen i produkter. Vi besöker därför butiker för att informera om
och diskutera kring farliga kemiska ämnen i varor. Besöken genomförs i branschvisa projekt.
Tillsynen, som huvudsakligen bedrivs i gemensamma projekt med Stockholm, Göteborg och
Helsingborg, utgår från ett barnrättsperspektiv när tillsynskampanjer planeras. Projekten har
olika fokusområden, bland annat elektronik, kosmetiska produkter för barn och
poolkemikalier.
200 timmar per år. Nedprioritering sker med anledning av att tillgängliga timmar saknas.

Tillsyn vart annat år
• Förbrukning av organiska lösningsmedel - Tryckerier (U med årlig avgift)
Enheten har som övergripande mål med tillsynen att omgivningspåverkan, genom i första
hand utsläpp till luft, reduceras så långt som möjligt samt att kemikalier och avfall hanteras
korrekt. De verksamheter som har utsläpp av processavloppsvatten ska kunna visa att
utsläppen kan ske till avloppsnätet. Därtill kommer fokus vara energianvändning och
energieffektivisering.
56 timmar per år. Totalt finns 8 objekt som vardera har en årsavgift på 7 timmar per år.
Tillsyn på objekten ska genomföras 2021. År 2020 kommer vi att se över taxan för branschen
och riskklassa objekten.
•

Textiltvätterier (U)
Vi har som övergripande mål att kontrollera att verksamheterna uppfyller gällande
utsläppskrav till spillvattennätet samt att kemikalier och avfall hanteras korrekt. Därtill
kommer vi att följa upp verksamheternas energianvändning och energieffektivisering.
30 timmar per år. Totalt finns 6 objekt med årsavgift på 5 timmar per år. 3 objekt har
tillsynsbesök 2020, 3 objekt har tillsynsbesök 2021. Det finns ett behov av att följa upp tillsyn
och göra en översyn av taxan.
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•

Receptfria läkemedel (U)
Miljöförvaltningen kontrollerar att företag och detaljhandlare följer reglerna som finns för
läkemedelsförsäljning. För att få sälja receptfria läkemedel måste alla försäljningsställen göra
en anmälan till Läkemedelsverket. Vid tillsynsbesök kontrolleras
företagarens/detaljhandlarens egenkontroll och kunskapsnivå. Kontroll görs även av bland
annat hantering av de receptfria läkemedlen samt skyltar i butik.
426 timmar per år. Totalt finns 148 tillsynsobjekt som delas upp på tre år enligt följande: 71
stycken 2020, 77 stycken 2021, 71 stycken 2022. Objekten har en årsavgift på 3 timmar vilket
innebär 6 timmar tillsyn vart annat år.

Tillsyn vart tredje år
• Förbrukning av organiska lösningsmedel - Tryckerier (U med timavgift)
Vi har som övergripande mål att omgivningspåverkan genom i första hand utsläpp till luft
reduceras så långt som möjligt samt att kemikalier och avfall hanteras korrekt. De
verksamheter som har utsläpp av processavloppsvatten ska kunna visa att utsläppen kan ske
till avloppsnätet. Därtill kommer fokus vara energianvändning och energieffektivisering.
18 timmar år 2021. Totalt finns 3 objekt med behov av tillsynstid på 6 timmar per objekt.
•

Golfbanor (U)
Enhetens fokus i tillsynen kommer främst ligga på kontroll av spridning och förvaring av
bekämpningsmedel och gödsel.
25 timmar år 2020. Totalt finns 5 tillsynsobjekt med uppskattad tillsynstid på 5 timmar per
objekt.

•

Gummi- och plastvaror
Enhetens fokus i tillsynen kommer ligga på hanteringen av kemikalier och avfall. Enheten
behöver få kunskap om vilka utmaningar som bolaget har i dagsläget.
6 timmar år 2020.

•

Jordbruk m.m. - Växthus (U)
Enhetens fokus i tillsynen kommer främst ligga på kontroll av spridning och förvaring av
bekämpningsmedel samt vattenanvändning.
33 timmar per år. Totalt finns 7 tillsynsobjekt varav 1 objekt har en årsavgift på 3 timmar och
6 objekt har årsavgift på 5 timmar.

•

Jordbruk m.m. - Växtodling (U)
Enhetens fokus i tillsynen kommer främst ligga på kontroll av spridning och förvaring av
bekämpningsmedel och gödsel.
30 timmar år 2020, 85 timmar år 2021 och 35 timmar år 2022. Totalt finns 32 tillsynsobjekt
som fördelas över tre år. För varje objekt uppskattas en tillsynstid på 5 timmar.
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•

Hälso- och sjukvård - Tandläkare (U)
Enhetens fokus i tillsynen är att omgivningspåverkan, genom utsläpp och spridning av
kvicksilver, ska minimeras. Förutom tillsynsbesök kommer fokus att ligga på omfördelning av
bolagen mellan åren så att jämnare antal tillsynsbesök genomförs genom åren.
408 timmar år 2020, 240 timmar år 2021 och 72 timmar år 2022. Totalt finns 134 objekt som
fördelas över tre år (68 stycken år 2020, 40 stycken år 2021 och 12 stycken år 2022). Objekten
betalar en årsavgift på 2 timmar per år vilket innebär 6 timmar tillsynstid vart tredje år.

•

Lagring av bränslen och kemiska produkter m.m.
Inom ramen för tillsynen kontrolleras det att verksamheten har en godtagbar hantering av
kemiska produkter. Verksamheten ska följa förelägganden och andra beslut, förordningar och
föreskrifter, de allmänna hänsynsreglerna samt verksamhetens egenkontroll. Vårt mål är att
minimera verksamhetens miljö- och hälsopåverkan genom att säkerställa att rutiner för
förebyggande arbete fungerar för att förebygga och begränsa utsläpp till vatten, mark och luft.
Vidare ser vi till att bolaget kontinuerligt arbetar med riskbedömningar för att motverka att
incidenter/olyckor inträffar.
6 timmar år 2020.

•

Vattenverksamhet (U)
Inom denna bransch läggs det vanligtvis ett extra fokus på kemikaliehantering, slamhantering
eller energianvändning. Inom ramen för tillsynen kontrolleras det att verksamheten följer
miljöbalken, förelägganden och andra beslut, förordningar och föreskrifter, de allmänna
hänsynsreglerna samt verksamhetens egenkontroll. Vårt mål är att minimera verksamhetens
miljö- och hälsopåverkan genom att säkerställa att verksamheten har en adekvat egenkontroll,
att rutiner finns för ett förebyggande arbete såsom drift- och underhåll samt att verksamheten
har en hållbar kemikalie- och slamhantering. Vi kontrollerar även att verksamheten
kontinuerligt arbetar med energieffektivisering.
10 timmar år 2022.

Tillsyn sporadiskt
• Jordbruk m.m. - Hästhållning (U)
Den största miljöpåverkan från hästhållning är näringsläckage till grund- och ytvatten. Därför
finns ett behov att genomföra kontroller av gödselhantering och förvaring. Fokus i tillsynen
kommer vara att kontrollera gödselplattans täthet och storlek. Miljöförvaltningen kommer
delta i Jordbruksverkets tillsynsprojekt om hästverksamheter år 2021.
100 timmar år 2021 och 100 timmar år 2022. Totalt finns 59 stycken tillsynsobjekt. För varje
objekt uppskattas 3 timmar tillsynstid. Utöver det tillkommer tid för att delta i
tillsynsprojektet. Det optimala hade varit att besöka samtliga objekt under tillsynsprojektet
2021 men enheten har inte möjlighet att avsätta samtliga timmar då utan sprider ut objekten
över två år.
•

Jordbruk m.m. - Växthus (U)
Enhetens fokus i tillsynen kommer främst vara på kontroll av spridning och förvaring av
bekämpningsmedel.
5 timmar år 2022. Uppskattning av tillsynstid under ett år för ett bolag.
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•

Jordbruk m.m. - Växtodling (U)
Enhetens fokus i tillsynen kommer främst ligga på kontroll av förvaring av kemiska
produkter.
0 timmar. Bolagen har fått tillsyn år 2019. Nästa tillsynsbesök genomförs år 2022.

•

Klottersanerare (U)
Enhetens fokus i tillsynen är att öka kunskapsnivå om de produkter som används i dessa
bolag samt produkternas miljöpåverkan. Det är inte enbart saneringsföretagen som behöver
höja sin kunskap utan även fastighetsägarna behöver bli medvetna om miljöpåverkan. De
senaste två åren har enheten tagit emot återkommande klagomål på saneringsföretag och
utsläpp till spillvattennät.
50 timmar år 2020.

•

Kemiska produkter (U)
Vid tillsyn på dessa bolag kontrolleras förvaringen av tryckimpregnerat virke. Impregnerat
virke ska förvaras skyddat från nederbörd för att undvika urlakning av miljöfarliga ämnen till
dagvattennätet.
20 timmar år 2020. Totalt finns 5 objekt med en tillsynstid på cirka 4 timmar per objekt.
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Händelsestyrd tillsyn

Skattefinansierat Ansökan om vitesutdömanden
 Delgivning
 Obefogade eller felriktade klagomål
/misstänkt olägenhet
 Superanvändare
 Remisser avseende översiktsplaner,
detaljplaner, bygglov och
stadsutvecklingsprocesser
 Remisser från andra myndigheter
 Rådgivning och information
 Samverkansgrupper internt och externt
 Planering, utveckling, uppföljning och
kvalitetsarbete
 Åtalsanmälningar
 Överklaganden
 Överlåtelsetillstånd
 Animaliska biprodukter
Avgiftsfinansierat
 Anmälningsprocesser
 Ansökningar/anmälningar för
bekämpningsmedel
 Befogade klagomål
 Biocider
 Köldmedia - registrering/sanktionsavgifter
 PCB - inventeringar/saneringar
 Sanktionsavgifter
 Tillsyn utöver planerad tid för bolag med
timavgift
 Utlämning av allmänna handlingar
 Överlåtelsetillstånd

30
25
30

30
25
30

30
25
30

80
300

80
300

80
300

615
310
1004
2640

615
310
1004
2000

615
310
1004
1800

75
18
20
15
345
150

75
18
20
15
345
150

75
18
20
15
345
150

30
20
1625
170
30
99

30
20
1625
170
30
99

30
20
1625
170
30
99

20
3

20
3

20
3

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i Bilaga 2.
Skattefinansierat
•

Ansökan om vitesutdömanden
30 timmar per år.
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•

Delgivning
25 timmar per år. Under 2019 skickades 150 påminnelser om delgivning, detta motsvarar en
nedlagd arbetstid på 25 timmar.

•

Obefogade eller felriktade klagomål/misstänkt olägenhet
30 timmar per år. De flesta klagomål är riktade mot bolagen som enheten ansvarar för.

•

Remisser avseende översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och
stadsutvecklingsprocesser
300 timmar per år. Enheten är remissinstans vid framtagning/ändring av översiktsplaner och
dess fördjupningar, planprogram, detaljplaner, etc., och bevakar miljö- och
hälsoskyddsaspekterna i de olika stadsutvecklingsprocesser. Enheten kommer att arbeta
vidare med att ta fram skyddsavstånd till verksamheter som är störande och kan innebära
olägenheter för människors hälsa och miljön i samband med förtätning av staden. Dialogen
fortsätter även under år 2020 med räddningstjänsten, länsstyrelsen och
stadsbyggnadskontoret om Seveso anläggningar kring bedömningar av
skyddsavstånd/riskavstånd samt att klargöra skiljelinje i roll och ansvar vid förtätning nära
bolag.

•

Remisser från andra myndigheter
615 timmar per år.

•

Rådgivning och information
310 timmar per år. Enheten nedprioriterar anordning av branschmöten för verksamheter men
fortsätter att genomföra de övriga uppdragen enligt behovsutredningen.

•

Samverkansgrupper internt och externt
1004 timmar år 2020. Utöver det avdelningsgemensamma arbetet som beskrivs i bilaga 2
kommer enheten att under år 2020 att stötta enheten för hälsa och omgivning i deras
tillsynsprojekt om kemikalielaboratorier i skolor. 50 timmar avsätts för detta arbete. 100
timmar avsätts för det avdelningsgemensamma arbetet med att effektivisera och förbättra
tillsynsarbetet med nedskräpningsärende.

•

Planering/uppföljning/kvalitetsarbete
2640 timmar år 2020. Utöver de avdelningsgemensamma aktiviteter kommer enheten under
år 2020 fokusera på att utveckla tillsynsmetodiken, rutiner, mallar, bedömningsgrunder, etc.
för branschtillsynen. De kommande två till tre år behöver enheten bygga upp sin verksamhet
och kompetens. Enheten kommer även att stödja andra enheter genom att hjälpa dem ta fram
uppföljningssystem för kontroll av att tillsynsplan följs. Denna post kommer att minska till
antal timmar genom åren, när arbetet är klart.

•

Superanvändare
80 timmar per år.

•

Åtalsanmälningar
75 timmar per år. Genomsnittligt hanteras 5 åtalsanmälningar per år á 15 timmar per ärende.

•

Överklaganden
18 timmar per år. År 2019 hade enheten 18 inkomna överklaganden. Handläggningstiden är 1
timme per ärende.
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Avgiftsfinansierat
• Animaliska biprodukter
Enhetens tillsyn fokuserar på att hålla sig uppdaterad kring lagstiftningen kopplat till
animaliska biprodukter samt att omvärldsbevaka området.
15 timmar per år. Tiden finns avsatt för att hålla sig uppdaterad kring gällande lagstiftning
och omvärldsbevaka området.
•

Anmälningsprocesser
Detta ansvarsområde är avdelningsgemensamt och beskrivs övergripande i bilaga 2.
345 timmar per år. Planeringen utgår ifrån antal inkomna anmälningsärenden under år 2019.
23 stycken anmälningsärenden inkommer per år och handläggningstid per ärende är i snitt 15
timmar.

•

Ansökningar/anmälningar för bekämpningsmedel
Enheten handlägger de ansökningar och anmälningar som inkommer inför spridning av
bekämpningsmedel inom vissa områden. Vid handläggning kontrolleras att icke-kemiska
metoder används i första hand och att man bara använder kemiska preparat när det är befogat
och inte finns något annat alternativ. De personer som genomför bekämpningen ska i vissa
fall ha utbildning samt att en egenkontroll finns. I vissa ärenden krävs det att tillsynsbesök
genomförs på platsen för spridning inför eller i samband med bekämpningen. Målet med
tillsynen är att begränsa användningen av kemiska växtskyddsmedel samt att säkerställa att
spridningen genomförs på ett godtagbart sätt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
150 timmar per år. Timmarna utgår ifrån antal ansökningar/anmälningar som inkommer per
år. Ansöknings-/anmälningsavgiften är på två timmar.

•

Befogade klagomål
30 timmar per år.

•

Biocider
Enheten för register över samtliga underrättelser som inkommer till miljöförvaltningen. Varje
år görs stickkontroller på underrättelserna för att kontrollera att uppgifterna som krävs enligt
lagstiftningen lämnas in. Vid kontrollen tittar vi även på om företaget arbetar utifrån att
minska användningen av kemiska preparat.
20 timmar per år. Varje år inkommer cirka 570 underrättelser till miljöförvaltningen. Våra
erfarenheter visar att det är få bolag som omfattas av lagkravet för underrättelser. Enheten
prioriterar endast att göra stickkontroller på underrättelserna samt kontakta företagen vid
behov.

•

Köldmedia - registrering/sanktionsavgifter
Enheten registrerar samtliga årsrapporter för köldmedia. Registreringen innebär att manuellt
lägga in årsrapporten samt uppgifterna från årsrapporten i vårt register. Under året inkommer
handlingar så som anmälan om byte av operatör, installationsrapporter samt skrotningsintyg.
I samband med dessa handlingar uppdateras registret.
Enheten beslutar om miljösanktionsavgifter för de anläggningar som är försenade att
inkomma med årsrapport eller som inte inkommit alls. Handläggningen innebär förslag till
beslut, beslut samt överlämning till kammarkollegiet.
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Inom området hanteras även ett stort antal mejl och samtal med frågor. Frågorna kommer
oftast från operatörer och handlar främst om årsrapporter och avgifter.
1625 timmar per år. Enheten lägger mycket tid på hantering av installationer och skrotningar
samt anmälningar om byte av operatör. Utöver det har enheten ansvar för telefon- och
mejlhantering och ändringar i fakturauppgifter. Hösten 2019 förs tidsredovisning av hur lång
tid det tar att hantera de olika arbetsmomenten, vilket kommer ge oss en bättre överblick
inför planering 2021. Parallellt håller enheten på att se över hur vi kan effektivisera
köldmediearbete ytterligare inför år 2021 så att mer tid kan frigöras för den tillsyn som är
nedprioriterad i år.
Enheten hanterar cirka 250 miljösanktionsavgiftsärenden per år. Handläggning av
miljösanktionsavgifter tar mellan 1,5 timme till 2 timmar per ärende. Detta blir en totalsumma
på 475 timmar.
•

PCB - inventeringar/saneringar
Tillsynen ska säkerställa att den sanering av PCB-haltiga golv- och fogmassor som föreskrivs i
PCB-förordningen genomförs på ett säkert sätt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
Enligt förordningen om PCB skulle PCB-haltiga massor vara avlägsnade senast 2016.
Inventeringsrapporter och saneringsanmälan inkommer löpande till miljöförvaltningen. Vid
granskning av inventeringsrapporter kontrollerar miljöförvaltningen att en heltäckande
inventering genomförts. Granskning av inventeringsrapporter är finansierat av årsavgifter.
Vid saneringsanmälningar kontrolleras att ett certifierat saneringsföretag anlitats och därefter
föreläggs fastighetsägaren om försiktighetsmått vid sanering. Saneringsanmälningar
finansieras med timavgift.
170 timmar per år planeras för både inventeringsrapporter och saneringsanmälningar. Tiden
är uppskattad utifrån erfarenhet om hur lång tid olika typer av PCB-ärenden tar samt hur
många fastigheter det finns kvar att handlägga.

•

Sanktionsavgifter
Enheten hanterar ett stort antal miljösanktionsavgifter inom området köldmedia. Behovet för
den handläggningen beskrivs under avsnittet ”Köldmedia” i händelsestyrd tillsyn. Utöver
detta hanterar enheten miljösanktionsavgifter främst inom området Varutillsyn.
30 timmar per år. Under år 2019 hanterades 15 miljösanktionsavgifter inom området
Varutillsyn.

•

Tillsyn utöver planerad tid för bolag med timavgift
99 timmar per år. Det finns totalt 169 objekt som omfattas av både timavgift och årsavgift
där tillsynsbehovet är under eller lika med 10 timmar per objekt. Denna tid täcker inte extra
kontroller under året. Erfarenheterna i tillsyn visar att cirka 20 % av dessa bolag behöver ett
extra besök under året. 20 % av 169 objekt blir 33 objekt där tillsynstid beräknas vara 3
timmar per objekt. För dessa 33 objekt innebär det totalt 99 timmar per år. Undantag har
gjorts för hästhållning och tandläkare då enhetens erfarenhet visar att dessa branscher sällan
har ett behov av extra tillsyn mellan besöksintervallen.

•

Utlämning av allmänna handlingar
20 timmar per år.
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•

Överlåtelsetillstånd
Miljöförvaltningen bedömer med tillsynsbesök den tillståndssökandes lämplighet bl.a. utifrån
kemikaliehantering, kunskapsnivå avseende kemiska produkter samt informationsöverföring
till kund så att produkten kan användas på ett säkert sätt. Om kemiska produkter inte
hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada såväl människor som miljö. Tillsynen ska
förhindra att särskilt farliga kemikalier hamnar i orätta händer och skadar människor och
miljö.
3 timmar per år.

Våra prioriteringar
Enheten utgår ifrån den befintliga tillgängliga tillsynstiden som finns avsatt för enheten under år
2020. Prioriteringarna i tillsynsplanen utgår därmed ifrån den tillgängliga tillsynstiden och där vårt
arbete ger mest miljö- och hälsoeffekter
Se vidare sammanställning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningens samlade behovsutredning och
tillsynsplan 2020–2022 i bilaga 2.
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BEHOVSUTREDNING ENHETEN FÖR AVFALL OCH VATTEN 2020–
2022

Fordon
Fordonstvättar
Drivmedelsstationer
Avfall
Bilskrotare
Skrotare
Avfallsbolag
Masshanteringsbolag
Butiksinsamling av elavfall
Avvattningsanläggning för avfall
Vatten
Avloppsreningsanläggning
Det allmänna dagvattenavloppsnätet
Andra dagvattenledningar, -anordningar
och -anläggningar
Övrigt
Skjutbanor
Motorbanor
Värmepumpar och kylanläggningar
Infrastruktur

721
400

736
408

751
416

85
440
700
500
7
15

85
400
700
600
14
15

85
400
700
600
21
15

201
100
50

201
100
50

201
100
50

49
22
30
442

49
22
30
442

49
22
30
442

Under varje bransch anges en kort beskrivning av ansvarsområdet, vilken miljöpåverkan som
branschen har samt en bedömning av tillsynsbehovet. Bedömningen av tillsynsbehovet har gjorts
utifrån branschens miljöpåverkan och generella förmåga att följa gällande lagstiftning. Enhetens
bedömningar baseras på tillsynserfarenhet.
Fordon
• Fordonstvättar (C-verksamhet)
Bolagen tvättar fordon (bilar, lastbilar, arbetsmaskiner och tåg). Miljöpåverkan omfattar
utsläpp av föroreningar till spillvattennätet och det finns risk för utsläpp av föroreningar till
dagvattennätet och mark. I verksamheterna uppkommer farligt och icke-farligt avfall. En del
av dessa bolag bedriver även andra verksamheter exempelvis fordonsverkstad.
Behovet beräknas till 721 timmar för 2020, 10 % av tiden kommer årligen att användas till
uppsökande tillsyn. Tiden utökas därefter till 2021 och 2022 eftersom vi förväntar oss fler
tvättverksamheter.
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•

Drivmedelsstationer (C-verksamhet)
Bolagen hanterar flytande motorbränslen (bensin, diesel, biodiesel och etanol) samt
fordonsgas. Miljöpåverkan kan omfatta förorening av dagvatten och markförorening.
Behovet beräknas till 400 timmar 2020. Bedömningen utgår från det antal verksamheter som
finns idag och tar därefter höjd för att nya verksamheter kan tillkomma.

Avfall
• Bilskrotare (C-verksamhet)
Bolagen hanterar uttjänta motorfordon under 3 500 kg. Hanteringen innefattar insamling,
sanering, demontering och lagring av fordonen. Miljöpåverkan kan omfatta buller,
nedskräpning, förorening av dagvatten och markförorening. I verksamheterna hanteras farligt
och icke-farligt avfall.
Behovet beräknas till 85 timmar, 15 % av tiden kommer årligen att användas till uppsökande
tillsyn. Bedömningen utgår ifrån att det antal verksamheter som finns idag kvarstår.
•

Skrotare (A-, B- och C-verksamhet)
Bolagen hanterar främst metallavfall, elavfall och i vissa fall större uttjänta fordon, det vill
säga både farligt och icke-farligt avfall. Hanteringen innefattar insamling, sortering, lagring
och bearbetning av metallskrot, samt förbehandling av elavfall. Miljöpåverkan kan omfatta
buller, damning, nedskräpning, förorening av dagvatten och markförorening.
Behovet beräknas till 440 timmar 2020, 15 % av tiden kommer årligen att användas till
uppsökande tillsyn. Bedömningen utgår ifrån att en viss omsättning av verksamheter, samt att
ett bolag förnyar sitt tillstånd.

•

Avfallsbolag (A-, B- och C-verksamhet)
Bolagen hanterar farligt och icke-farligt avfall. Hanteringen innefattar insamling, lagring,
sortering och bearbetning av olika avfallsslag. Inriktningen är i huvudsak annat avfall än
metallskrot och fordon. Ansvarsområdet omfattar även återvinningscentraler som anordnar
insamling av diverse avfall och farligt avfall från privatpersoner. Miljöpåverkan kan omfatta
buller, damning, nedskräpning, förorening av dagvatten och markförorening.
Behovet beräknas till 700 timmar, 15 % av tiden kommer årligen att användas till uppsökande
tillsyn. Bedömningen utgår från att det finns flera pågående tillståndsprocesser som kommer
kräva omklassning av befintliga bolag samt att det kan tillkomma fler bolag.

•

Masshanteringsbolag (B- och C-verksamhet)
Bolagen hanterar rena och förorenade massor, asfalt samt bygg- och rivningsavfall. I
verksamheterna hanteras därmed både farligt och icke-farligt avfall. Hanteringen innefattar
mottagning, lagring och mekanisk bearbetning. Miljöpåverkan kan omfatta damning,
förorening av dagvatten samt markförorening.
Behovet beräknas till 500 timmar 2020, 15 % av tiden kommer årligen att användas till
uppsökande tillsyn. 2021 och 2022 bedöms behovet vara 600 timmar. Bedömningen utgår
från att flera befintliga verksamheter har ansökt om tillstånd vilket medför att omklassningar
ska ske, det är svårt att veta exakt när tillstånden är klara eftersom en tillståndsprocess kan dra
ut på tiden men det är viktigt att ta höjd för detta. Omklassningar kommer även vara aktuella
av de anmälningspliktiga bolagen vilket kan förändra tillsynstiden och behovet.
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•

Butiksinsamling av elavfall (C-verksamhet)
Insamling av elavfall (farligt avfall) där lagrad mängd är mellan 1 och 50 ton är
anmälningspliktig. Butiker som säljer elektriska eller elektroniska produkter är skyldiga att ta
emot motsvarande uttjänta produkter, enligt producentansvaret. Det finns risk för att avfall
lämnas till icke godkända mottagare eller exporteras otillåtet. Miljöpåverkan omfattar
avfallshantering som riskerar att leda till förorening av dagvatten samt markförorening.
Behovet beräknas till 7 timmar 2020, därefter bedöms behovet öka. Bedömningen utgår från
det antal verksamheter som finns idag men tar höjd för att vi kan komma att hitta fler
verksamheter i framtiden.

•

Avvattningsanläggning för avfall (C-verksamhet)
Det finns en permanent anläggning samt några avvattningsanläggningar som används vid ett
tillfälle som avvattnar avfall vilken hanterar avvattning av blöta muddermassor och
spolbilsslam. Miljöpåverkan omfattar avfallshantering som riskerar att leda till förorening av
dagvatten samt markförorening.
Behovet beräknas till 15 timmar årligen för den permanenta anläggning som finns i dagsläget.

Vatten
• Avloppsreningsanläggningar (B-verksamhet)
Det finns två avloppsreningsanläggningar som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2
000 personekvivalenter eller mer. Miljöpåverkan omfattar förorening av vattendrag och havet.
Behovet beräknas till 201 timmar årligen. Bedömningen utgår ifrån att det antal verksamheter
som finns idag kvarstår.
•

Det allmänna dagvattenavloppsnätet (C- och H-verksamhet)
VA-huvudmannen äger och driver dagvattennätet, samt dagvattenanordningar och anläggningar som till exempel fördröjningsdammar och översilningsytor. Dessa anordningar
kan vara anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (C-verksamhet) eller
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H-verksamhet). Miljöpåverkan kan
omfatta förorening av vattendrag och hav, markförorening samt översvämning. Det finns
flera anläggningar och anordningar men de behöver identifieras och inventeras för att tillsyn
ska kunna bedrivas. Tid kommer även att läggas på att behandla anmälningar om nya
verksamheter som kommer in under 2020. Denna tid redovisas under anmälningstid.
Behovet beräknas till 100 timmar årligen.

•

Andra dagvattenledningar, -anordningar och -anläggningar (C- och H-verksamhet)
Gäller andra aktörer än VA-huvudmannen, till exempel fastighets- och gatukontoret. Lokalt
omhändertagande av dagvatten kan bedrivas av andra än VA-huvudmannen. Dessa
anordningar kan vara anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (C-verksamhet)
eller förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H-verksamhet). Miljöpåverkan
kan omfatta förorening av vattendrag och hav, markförorening samt översvämning.
Behovet beräknas till 50 timmar årligen. Det finns flera anläggningar och anordningar men de
behöver identifieras och inventeras för att tillsyn ska kunna bedrivas. Tid kommer även att
läggas på att behandla anmälningar om nya verksamheter som kommer in under 2020. Denna
tid redovisas under anmälningstid.
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Övrigt
• Skjutbanor (C-verksamhet)
Bolagen driver skjutbanor för pistol och gevär. Miljöpåverkan omfattar buller och långvarig
samt kontinuerlig förorening av mark.
Behovet beräknas till 49 timmar årligen. Bedömningen utgår ifrån att det antal verksamheter
som finns idag kvarstår.
•

Motorbanor (C-verksamhet)
Motorbanor för fordon och radioflyg. Miljöpåverkan omfattar främst buller samt
kemikalieförvaring såsom oljor och drivmedel.
Behovet beräknas till 22 timmar årligen. Bedömningen utgår ifrån att det antal verksamheter
som finns idag kvarstår.

•

Värmepumpar, kylanläggningar och termisk lagring (C-verksamhet)
Värmepumpar eller kylanläggningar som används för uttag eller tillförsel av värmeenergi från
mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten. Även anläggningar för lagring av värme
i mark, vattenområde eller i grundvatten. Gäller anmälningar enligt
miljöprövningsförordningen. Miljöpåverkan kan omfatta temperaturförändringar i vattendrag,
samt förorening av vattendrag och grundvatten.
Behovet beräknas till 30 timmar årligen.

•

Infrastruktur (B- och C-verksamhet)
Infrastrukturen innefattar hamnar (ej småbåtshamnar) och fiskehamnar. Hamnarna är
anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen.
Ansvarsområdet omfattar även järnväg och väg som är tillåtlighetsprövade verksamheter
enligt 17 kap. miljöbalken. Regeringen föreskrev 1994 att följande projekt skulle söka tillstånd
enligt miljöskyddslagen (det vill säga före miljöbalkens tid); Öresundsbron med
landanslutningar, Kontinentalbanan genom Malmö, Yttre Ringvägen, och Citytunneln,
tillstånden prövades av Konssessionsnämnden. Regeringen prövar numera tillåtligheten av
nya verksamheter som anges i kap. 17 miljöbalken, här kan större infrastrukturprojekt ingå.
Infrastrukturanläggningarna i Malmö är tillåtlighetsprövade och har nu tillstånd enligt
miljöbalken för driften med tillhörande villkor. Enheten har tillsyn över dessa tillstånd.
Miljöpåverkan kan omfatta buller, utsläpp till luft, förorening av dagvatten, markförorening
och förorening av havet.
Behovet beräknas till 442 timmar årligen. Bedömningen utgår ifrån att det antal verksamheter
som finns idag kvarstår.
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Tillsyn varje år

Tillsyn vartannat år

Tillsyn vart tredje år
Tillsyn sporadisk
(mer sällan än vart tredje år)

Fordonstvättar och spolplattor
Fordonsverkstäder
Ledningsnät som är anslutna till en
tillståndspliktig avloppsanläggning
Räddningstjänsten
Småbåtshamnar
Uppsökande tillsyn - avfall
Uppsökande tillsyn - fordon
Uppsökande tillsyn - övrigt
Återvinningsstationer FTI
Avfallstransport
Avfallsmäklare/handlare
Drivmedelsstationer
Butiksinsamling av elavfall
Retursystem för
dryckesförpackningar med pant

806
1 035
100

821
1 095
100

836
1 155
100

50
75
258
256
300
130
400
300
28
220
270

50
75
258
256
100
130
400
300
36
200
270

50
75
258
256
100
130
400
300
44
200
270

Under varje bransch anges en kort beskrivning av ansvarsområdet, vilken miljöpåverkan som
förekommer från branschen samt en bedömning och motivering av tillsynsbehovet.
Tillsyn varje år
• Fordonstvättar och spolplattor
Bolagen tvättar fordon (motorcyklar, bilar, arbetsmaskiner och lastbilar) i en omfattning som
underskrider gränsen för anmälningsplikt. Miljöpåverkan omfattar utsläpp av föroreningar till
spillvattennätet och det finns risk för utsläpp av föroreningar till dagvattennätet och mark. I
verksamheterna uppkommer farligt och icke-farligt avfall. En del av dessa verksamheter
bedriver även fordonsverkstad.
Behovet beräknas till 806 timmar under 2020, 10 % av tiden kommer årligen att användas till
uppsökande tillsyn. Behovet utgår från det antal verksamheter som finns idag, därefter tas
höjd för att 10 nya verksamheter tillkommer årligen. Bedömningen av tillsynstid har gjorts
utifrån nuvarande status i branschen, det förekommer många brister och generellt är det låg
kunskap om gällande lagstiftning. Vi bedömer att det finns behov av tillsyn varje år eftersom
det finns en ständig omsättning av verksamheter och låg kunskapsnivå. Eftersom
verksamheterna inte är anmälningspliktiga, och att de därmed kan starta när de vill, behöver
vi regelbundet inventera branschen.
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•

Fordonsverkstäder
Bolagen reparerar och utför service på motordrivna fordon (mopeder, motorcyklar, bilar,
lastbilar, arbetsmaskiner och tåg). Miljöpåverkan kan omfatta förorening av spillvatten,
dagvatten, luft och mark. I verksamheterna uppkommer och hanteras farligt och icke-farligt
avfall. En del av dessa verksamheter bedriver även fordonstvätt.
Behovet beräknas till 1 035 timmar under 2020, 10 % av tiden kommer årligen att användas
till uppsökande tillsyn. Behovet utgår från det antal verksamheter som finns idag, därefter tas
höjd för att 10 nya verksamheter tillkommer årligen. Bedömningen av tillsynstid har gjorts
utifrån nuvarande status i branschen, det förekommer många brister och generellt är det låg
kunskap om gällande lagstiftning. Vi bedömer att det finns behov av tillsyn varje år eftersom
det finns en ständig omsättning av verksamheter och låg kunskapsnivå. Eftersom
verksamheterna inte är anmälningspliktiga, och att de därmed kan starta när de vill, behöver
vi regelbundet inventera branschen.

•

Ledningsnät som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsanläggning
Tillsyn av ledningsnät och pumpstationer som är anslutna till en tillståndspliktig
avloppsreningsanläggning som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och
kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Miljöpåverkan innebär risk för
bräddning av avloppsvatten samt läckage från rörledningar.
Behovet beräknas till 100 timmar.

•

Räddningstjänsten
Enheten har tillsyn över den kommunala räddningstjänsten när den är verksamhetsutövare av
miljöfarlig verksamhet, det vill säga i samband med räddningsinsats. Miljöpåverkan kan
omfatta utsläpp av släckvatten som ger förorening av ytvatten, grundvatten och hav,
markförorening, luftförorening samt tillsyn av räddningstjänstens kemikaliehantering och
användning. Vattenmyndigheterna (det vill säga de fem länsstyrelser som är utsedda till
vattenmyndigheter) slår fast i sitt åtgärdsprogram att kommuner ska bedriva tillsyn till
exempel beträffande användningen av PFAS inom räddningstjänsten.
Behovet beräknas till 50 timmar årligen. Behovet är beräknat utifrån den tillsyn som vi
bedömer krävs.

•

Småbåtshamnar
Småbåtshamnar är mindre hamnar som underskrider gränsen för tillståndsplikt (B), och som
inte är fiskehamnar (C). Miljöpåverkan kan omfatta förorening av hav och vattendrag samt
förorening av mark och bottensediment.
Behovet beräknas till 75 timmar. Behovet är beräknat utifrån den tillsyn som vi bedömer
krävs och utgår från att det antal verksamheter som finns idag.

•

Uppsökande tillsyn
Den uppsökande tillsynen är uppdelad i tre områden:
-

Avfall (bilskrotare, skrotare, masshanterare och övriga avfallsbolag)
Fordon (tvättar och verkstäder)
Övrigt (avfallshandlare, avfallsmäklare, lagring av farligt avfall, avfallstransporter)
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Den uppsökande tillsynen syftar till att finna icke anmälda och otillåtna miljöfarliga
verksamheter i Malmö. Fokus kommer främst ligga på att hitta verksamheter inom enhetens
ansvarsområden enligt ovan. Dessa verksamheter behöver sökas upp för att vi ska kunna
bedriva tillsyn på dem. Den uppsökande tillsynen omfattar även inventering av icke
anmälningspliktiga verksamheter. Dessa verksamheter kan påbörjas och avslutas helt utan att
miljöförvaltningen får kännedom om detta. Eftersom de räknas som miljöfarliga
verksamheter ligger de under miljöförvaltningens tillsynsansvar, för att vi ska kunna uppfylla
vårt ansvar krävs att enheten får möjlighet att regelbundet inventera branscherna.
Miljö- och samhällsnyttan med uppsökande verksamhet är stor. Vi har påträffat många
otillåtna verksamheter som vi lyckats få bort, men vi vet att det förekommer många fler.
Bland annat har otillåtna bilskrotare, avfallshandlare, avfallsmäklare, avfallstransportörer och
avfallsexportörer påträffats. Det är viktigt att miljöförvaltningen, genom tillsyn, skapar
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet för alla bolag i staden. Seriösa verksamheter
ska inte konkurreras ut av otillåtna genom undermåligt miljöarbete. Den tillsyn som är aktuell
inom verksamheterna omfattar bland annat kontroll av utsläpp till vatten, avfall, farligt avfall,
transport av avfall, förorenad mark och förorenade byggnader samt förvaring av kemikalier.
För att få till en hållbar tillsyn kommer samverkan att ske med andra berörda förvaltningar
och myndigheter.
Behovet beräknas till 814 timmar totalt för all uppsökande tillsyn 2020, varav 514 timmar kan
finansieras med årsavgifter från fordons- och avfallsbranscherna. Övrig tid behöver
inledningsvis finansieras med kommunbidrag på 300 timmar för att hitta nya verksamheter,
när enheten hittat och kunnat klassificera dessa verksamheten bedöms samma
finansieringsmodell, som för fordon- och avfallsbranscherna, kunna användas och då bedöms
behovet vara 100 timmar årligen. Enheten har gjort bedömningen av behovet utifrån
tillsynserfarenhet från tidigare år. Den uppsökande tillsynen behöver bli en del av den
ordinarie tillsynen och måste vara kontinuerlig för att ge en varaktig effekt.
•

Återvinningsstationer, FTI
Bolaget anordnar insamling av förpackningar och tidningar vid återvinningsstationer.
Miljöpåverkan kan omfatta nedskräpning och olägenhet för människors hälsa.
Behovet beräknas till 130 timmar årligen. Behovet är beräknat utifrån den tillsyn som vi
bedömer krävs för de cirka 60 stationer som finns i Malmö.

Tillsyn vartannat år
• Avfallstransport
Avfallstransportörer transporterar avfall från den plats där avfallet uppkommer till en
avfallsmottagare. Dessa verksamheter är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
avfallsförordningen och det är länsstyrelsen som handlägger dessa ärenden. Enheten
kontrollerar att tillstånd finns eller att anmälan är gjord till länsstyrelsen samt att avfall lämnas
till godkända mottagare. En del av tillsynen kommer omfatta tillsyn av åkerier som
transporterar avfall och kontroll på avfallsbolag. Miljöpåverkan är kopplad till olämplig
avfallshantering som kan leda till förorening av dagvatten och mark. Detta kan ske i de fall
avfall lämnas till icke godkända mottagare eller exporteras otillåtet.
Behovet beräknas till 400 timmar årligen. Det finns sannolikt avfallstransportörer som vi
ännu inte har kännedom om, tanken är att hitta dessa i den uppsökande tillsynen.
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•

Avfallsmäklare och -handlare
Avfallsmäklare samt avfallshandlare är anmälningspliktiga enligt avfallsförordningen, anmälan
ska göras till länsstyrelsen. En avfallsmäklare tar inte egen befattning med avfallet utan
förmedlar det enbart medan en handlare köper och säljer avfall. Miljöpåverkan är kopplad till
olämplig avfallshantering som kan leda till förorening av dagvatten och mark. Detta kan ske i
de fall avfall lämnas till icke godkända mottagare eller exporteras otillåtet.
Behovet beräknas till 300 timmar årligen. Det finns sannolikt avfallshandlare och mäklare
som vi ännu inte har kännedom om. Tanken är att hitta dessa i den uppsökande tillsynen och
få dem att anmäla sig till länsstyrelsen så att enheten kan bedriva tillsyn på dem.

•

Drivmedelsstationer
Bolagen hanterar flytande motorbränslen (bensin, diesel, biodiesel och etanol) samt
fordonsgas i mängder som underskrider anmälningsplikt. Miljöpåverkan kan omfatta
förorening av dagvatten och markförorening.
Behovet beräknas till 28 timmar 2020, därefter kommer behovet att öka något för varje år.
Behovet för drivmedelsanläggningar bedöms öka eftersom det finns indikationer på att nya
anläggningar kommer att öppna under kommande år.

Tillsyn vart tredje år
• Butiksinsamling av elavfall
Insamling av elavfall (farligt avfall) där lagrad mängd är mindre än 1 ton. Butiker som säljer
elektriska eller elektroniska produkter är skyldiga att ta emot motsvarande uttjänta produkter,
enligt producentansvaret. Det finns risk för att avfall lämnas till icke godkända mottagare eller
exporteras otillåtet. Miljöpåverkan omfattar avfallshantering som riskerar att leda till
förorening av dagvatten samt markförorening.
Behovet beräknas till 220 timmar 2020. Då vi tidigare inte bedrivit någon omfattande tillsyn
och verksamheterna inte är anmälningspliktiga behöver vi börja med att inventera hur många
verksamheter som finns. Behovet 2020 är därför något högre än för 2021 och 2022.
Tillsyn sporadiskt
• Retursystem för dryckesförpackningar med pant
Metallburkar och plastflaskor för konsumentfärdiga drycker ska ingå i retursystemet.
Dryckesförpackningar som säljs till konsument ska ingå i systemet. Miljöförvaltningen har ett
delat tillsynsansvar med Jordbruksverket. Miljöpåverkan kan omfatta nedskräpning och
olämplig avfallshantering.
Behovet beräknas till 270 timmar årligen. Det finns en mängd småbutiker i Malmö som
behöver kontrolleras, vi har fått indikationer från Jordbruksverket om att denna tillsyn bör
prioriteras då det förekommer mycket fusk. För att hinna kontrollera de aktuella butikerna
görs bedömningen att 270 timmar årligen behövs.
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Skattefinansierat

Ansökan om vitesutdömanden
Bakgrundsstrålning
Delgivning
Obefogade och felriktade klagomål
Remisser från andra myndigheter
Remisser avseende tillståndsprocesser
Remisser avseende översiktsplan,
detaljplaner och bygglov
Rådgivning och information
Samverkan internt och externt
Åtalsanmälningar
Överklaganden
Avgiftsfinansierat Anmälningsprocesser
Befogade klagomål
Cisterner
Källsortering av avfall från bygg och
rivning
Lag om gaturenhållning och skyltning
Nedskräpning, inkommande och
egeninitierade ärenden
Tillsyn utöver tid som ingår i årsavgift,
tilläggsdebitering
Tillståndspliktig installation av
värmepumpar, kylanläggningar och termisk
lagring
Sanktionsavgifter
Undantag från avfallsföreskrifterna
Utlämnande av allmän handling

220
25
150
170
525
410
315

220
25
150
170
525
410
315

220
25
150
170
525
410
315

970
1 200
455
465
433
125
400
50

970
1 200
455
465
385
125
400
50

970
1 200
455
465
385
125
400
50

100
200

100
200

100
200

1 393

1 488

1 582

100

100

100

100
25
150

100
500
150

100
500
150

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
Behovet har bedömts utifrån utförd tidredovisning och tar höjd för de eventuella förändringar av
tid som enheten anser finns.
• Ansökan om vitesutdömanden
Behovet beräknas till 200 timmar årligen.
• Bakgrundsstrålning
Enheten utför bakgrundsstrålningsmätningar i kommunen 1–2 ggr per år på uppdrag av
Strålskyddsmyndigheten.
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Behovet beräknas till 25 timmar. Sedan Tjernobylolyckan vill Strålskyddsmyndigheten få in
regelbundna mätningar av bakgrundsstrålning från alla Sveriges kommuner. Länsstyrelserna
samordnar detta, miljöförvaltningen utför mätningen.
• Delgivning
Behovet beräknas till 150 timmar årligen. Enhetens erfarenhet avseende delgivning av beslut är
att extra tid behöver avsättas för att kunna delge de verksamheter som håller sig undan. Dessa
verksamheter finns främst inom fordons- och avfallsbranscherna.
• Obefogade och felriktade klagomål
Behovet beräknas till 170 timmar årligen.
• Remisser från andra myndigheter
Yttranden över remisser från andra myndigheter, i frågor som rör enhetens ansvarsområden.
Några exempel på remisser som enheten hanterar är följande:
-

Remisser från Naturvårdsverket gällande förändring av lagstiftning eller framtagande av
vägledningar.

-

Remisser från länsstyrelsen avseende tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall.

-

Vattenverksamhet (utfyllnader, uppgrundning, muddring med mera) enligt 11 kap.
miljöbalken. Miljöförvaltningen kan agera aktivt i vattenärenden genom yttrande över
remisser från länsstyrelsen, medverkan vid samråd samt domstolsförhandlingar
exempelvis gällande muddring eller byggande i kanaler eller hamnarna och
vattenskyddsområden.

-

Samrådsärenden enligt 6 kap. miljöbalken där enheten deltar på förmöten, samrådsmöten,
granskning och yttranden över samrådshandlingar. Stadens ökade utbyggnadstakt
kommer bidra till att antalet samråd enligt 6 kap. blir fler. Enheten ser behov av att vara
med i samrådsprocessen eftersom det är ett tidigt skede i processer med planer, program,
verksamheter och åtgärder.

-

Ramdirektivet för vatten. Enheten svarar på remisser gällande ramdirektivet för vatten,
det finns ett behov av att ta tag i kommunens krav enligt åtgärdsprogrammet.
Miljöförvaltningen behöver arbeta med miljökvalitetsnormerna, behovsbedömning av
miljöövervakning och bevaka att till exempel planer och program följer ramdirektivet för
vatten.

-

Remisser angående A och B-verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen.

Behovet beräknas till 525 timmar årligen.
•

Remisser avseende tillståndsprocesser
Behovet beräknas till 410 timmar. Enheten har flera tillståndsprocesser som pågår och några
som kommer sätta igång under nästa år. Det är viktigt att vi avsätter tid för denna tillsyn då
de villkor som sätts i tillståndet sedan gäller i oöverskådlig tid.

•

Remisser avseende översiktsplan, detaljplaner och bygglov
Behovet beräknas till 315 timmar årligen.
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•

Rådgivning och information
Behovet beräknas till 970 timmar årligen.

•

Samverkansgrupper internt och externt
Enhetens deltagande i externa samarbetsgrupper såsom samarbeten med andra kommuner
eller andra myndigheter. Det kan röra sig om både regionala och nationella projekt och
nätverk. Exempel på detta är:
-

Uppsökande tillsyn, där det finns behov av att vi delar med oss av våra erfarenheter
gällande arbetsmetodik till andra kommuner och myndigheter. Samverkan behöver ske
för att vår uppsökande tillsyn gör att otillåtna och oseriösa verksamheter flyttar till andra
kommuner. Det krävs att dessa kommuner blir informerade och förberedda, annars
bidrar vår tillsyn endast till att problem flyttas runt och att miljönyttan blir försumbar.
Det är även viktigt att sprida den effektiva myndighetssamverkan som arbetats fram i den
uppsökande tillsynen samt att verka för att lagstiftningen blir ändamålsenlig.

-

Samverkan med andra miljöförvaltningar gällande enhetens ansvarsområden för att skapa
samsyn avseende branschtillsyn. Enheten vill sprida erfarenheter och lärdomar från den
tillsyn som gjorts och dela med sig av framgångsfaktorer.

-

GRÖT (gränsöverskridande avfallstransporter). Länsstyrelsen Skåne är samordnare för
gruppen. Deltagare är Tullverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Kustbevakningen och miljöförvaltningar från olika kommuner. Samverkan sker för att
motverka illegala gränsöverskridande avfallstransporter.

-

Uppdatering av riktlinjer för fordonstvättar där VA Syd och andra kommuner deltar.
Syftet är att ta fram reviderade riktlinjer som ska skapa samsyn kommuner mellan.

Behovet beräknas totalt för intern och extern samverkan till 1 200 timmar årligen.
•

Åtalsanmälningar
Behovet beräknas till 455 timmar årligen.

•

Överklaganden
Behovet beräknas till 465 timmar årligen.

Avgiftsfinansierat
• Anmälningsprocesser
Anmälningar om ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet) inom enhetens
ansvarsområde exempelvis värmepumpar, motorbanor, skjutbanor, fordonstvättar, olika typer
av avfallshantering. Anmälningar enligt förordningar, avloppsanordningar enligt förordningen
13 paragrafen, Termisk lagring.
Behovet beräknas till 433 timmar 2020, därefter anpassas behovet efter det förväntade antalet
anmälningar som beräknas komma per år.
•

Befogade klagomål
Behovet beräknas till 125 timmar årligen.
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•

Cisterner
Cisterner används för förvaring av kemikalier, olja och drivmedel. Nyinstallerade cisterner ska
uppfylla krav som säkerställer att miljön inte påverkas negativt och ska anmälas till
miljöförvaltningen. Kontroller utförda enligt kontrollintervall ska skickas in till
miljöförvaltningen. Skrotning och avställning av cisterner ska också anmälas. Miljöpåverkan
kan omfatta markförorening.
Behovet beräknas till 400 timmar per år. Området har tidigare prioriterats ner på grund av
tidsbrist, det finns därmed en tidsskuld från 2019 på 600 timmar. För att komma ikapp
behöver den dubbla tiden läggas under de tre kommande åren. Vi räknar med ett konstant
antal cisterner. Låg kunskap och medvetenhet, både i branschen och hos ägare av
villacisterner, medför ett stort behov av att påminna om skyldighet att informera
miljöförvaltningen.

•

Källsortering av avfall från bygg och rivning
Vid byggande och rivning av byggnader uppkommer stora mängder avfall. Avfall och farligt
avfall ska sorteras, hanteras på rätt sätt och lämnas till godkända mottagare. Krav på
källsortering av bygg- och rivningsavfall kommer sannolikt att införas eftersom detta är ett
förslag från Miljödepartementet, för att kunna uppfylla återvinningsmålen enligt EU:s
avfallsdirektiv.
Behovet beräknas till 50 timmar årligen. Bedömningen utgår ifrån att förslaget som nu ska
lämnas på remiss, genomförs på något års sikt. Vad som krävs i tillsynen är i nuläget oklart.

•

Lag om gaturenhållning och skyltning
Enheten ansvarar för tillsyn enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet avseende gaturenhållning och
Stadsbyggnadskontoret avseende skyltar. Fastighetsägare ansvarar för att trafikanters
framkomlighet inte hindras eller utsätts för olycksrisker. Det omfattar halkbekämpning och
att växtlighet runt fastigheter inte medför olycksrisker eller skymmer sikt för trafikanter. I
stadens rutiner ingår för fastighets- och gatukontoret att tillse framkomlighet för stadens
trafikanter. Efter att fastighets- och gatukontoret informerat fastighetsägaren om brister, och
ingen rättelse sker, så övertar miljöförvaltningen ärendet och skickar ut förslag till vitesbeslut
till fastighetsägaren. Miljöpåverkan kan omfatta nedskräpning och olägenheter för
människors hälsa.
Behovet beräknas till 100 timmar årligen.

•

Nedskräpning
Nedskräpningsproblematiken är utbredd i staden. Förutom de klagomål som inkommer från
allmänheten arbetar enheten med uppsökande tillsyn vilket innebär en mängd egeninitierade
ärenden gällande nedskräpning. Nedskräpning kan skapa social otrygghet och det är därför
viktigt att enheten arbetar uppsökande och därmed förebygger detta.
Behovet beräknas till 200 timmar årligen. Bedömningen av tiden har gjorts utifrån erfarenhet
och tidredovisning från tidigare år.
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•

Tillsyn utöver tid som ingår i årsavgift
I årsavgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt taxan ingår en bestämd tillsynstid. I de
fall tillsynstiden överskrids, sett i ett treårsperspektiv, debiteras tilläggsavgift i form av
timavgift för överskjutande tid. Tillsynsbesök och annan tillsyn med anledning av att
verksamheten bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud ingår inte i
årsavgiften utan timdebiteras.
Behovet beräknas till 1 393 timmar totalt 2020 för tilläggsdebiteringar inom samtliga
branscher. För fordonsbranschen bedöms behovet av tilläggsdebitering vara stort med
anledning av den låga kunskapsnivån i branschen, de brister gällande avfalls- och
kemikaliehantering som förekommer samt krav avseende reningsteknik för tvättvatten som
inte uppfylls idag.
-

Fordonstvättar (C) – 216 h
Fordonstvättar (U) – 257 h
Fordonsverkstäder (U) – 810 h
Drivmedelsanläggningar (C och U) – 10 h

För avfallsbranschen finns också ett behov av att tilläggsdebitera. Behovet har beräknats
utifrån nuvarande tidredovisning.
Avfall, skrotare, bilskrotare och masshanterare (A, B och C) – 100 h
•

Tillståndspliktig installation av värmepumpar, kylanläggningar och termisk lagring
Värmepumpar, kylanläggningar och anläggningar för termisk lagring som underskrider
gränserna för anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen ska ha tillstånd enligt
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anläggningarna används för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten.
Anläggningar finns även för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten.
Miljöpåverkan kan omfatta temperaturförändringar i vattendrag, samt förorening av
vattendrag och grundvatten.
Behovet beräknas till 100 timmar årligen.

•

Sanktionsavgifter
Behovet beräknas till 100 timmar årligen.
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•

Undantag från avfallsföreskrifterna
För att få kompostera matavfall ska, enligt Malmös avfallsföreskrifter, komposten anmälas till
miljöförvaltningen. En godkänd anläggning ska vara skadedjurssäker och inte ge upphov till
olägenheter. En godkänd anläggning ger fastighetsägaren möjlighet att ansöka om reducerad
avgift av VA Syd.
Idag handlägger miljöförvaltningen enbart undantag från avfallsföreskrifterna gällande
kompostering men eftersom avfallsföreskrifterna ses över kan detta innebära fler undantag,
där det är miljöförvaltningen som ska behandla ansökan om dispens. VA-Syd håller på att ta
fram en ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter som ska gälla från och med 2021. Hantering
av ansökningar om dispenser från föreskrifterna, arbete med att ta fram blanketter och mallar
som kommer att följa med de uppdaterade avfallsföreskrifterna är något miljöförvaltningen
behöver ta höjd för.
Behovet beräknas till 25 timmar 2020. Därefter bedöms behovet öka avsevärt eftersom de
nya avfallsföreskrifterna börjar gälla och det innebär ökad handläggningstid för
miljöförvaltningen, det är oklart vilken enhet som ska hantera dessa ansökningar i framtiden.
Vi har inga uppgifter om hur många timmar det rör sig om utan det behov som angetts 2021
och 2022 är oklart.

•

Utlämnande av allmän handling
Utlämnande av handlingar sker löpande inom enhetens ansvarsområde.
Behovet beräknas till 150 timmar årligen.



16

TILLSYNSPLAN ENHETEN FÖR AVFALL OCH VATTEN 2020–2022

Fordon
Fordonstvättar
Drivmedelsstationer
Avfall
Bilskrotare
Skrotare
Avfallsbolag
Masshanteringsbolag
Butiksinsamling av elavfall
Avvattningsanläggning för avfall
Vatten
Avloppsanläggningar
Det allmänna dagvattenavloppsnätet
Andra dagvattenledningar,
-anordningar och -anläggningar
Övrigt
Skjutbanor
Motorbanor
Värmepumpar och kylanläggningar
Infrastruktur

Årsavgift
Årsavgift

721
400

736
408

751
416

Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift

85
440
700
500
7
15

85
400
700
600
14
15

85
400
700
600
21
15

Årsavgift
Årsavgift
Timavgift

201
100
50

201
100
50

201
100
50

Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift

49
22
30
442

49
22
30
442

49
22
30
442

Under varje bransch anges en kort beskrivning av tillsynen inom ansvarsområdet samt eventuellt
kommande förändringar.
Fordon
• Fordonstvättar (C-verksamhet)
Tillsynen på fordonstvättar verkar för att utsläpp till spillvatten minimeras. Tillsynen kommer
omfatta inspektioner för kontroll av efterlevnad av föreläggande om försiktighetsmått. Krav
kommer ställas på utbyte av äldre reningsteknik så som oljeavskiljare som inte uppfyller
dagens krav på bästa möjliga teknik. Samtliga tvättverksamheter ska ha oljeavskiljare klass 1
samt metallrening av utgående vatten. Verksamheterna kommer att besökas minst 1 gång per
år.
•

Drivmedelsstationer (C-verksamhet)
Den största miljörisken vid drivmedelsstationer är utsläpp till mark och vatten genom spill.
Vid drivmedelsstationer finns därför ett tillsynsbehov avseende kontroll av cisterner,
skyddsinvallningar, tätgjorda spillzoner och oljeavskiljare. Tillsynen kommer omfatta
inspektioner för kontroll av efterlevnad av föreläggande om försiktighetsmått. Föreläggande
om åtgärder kommer att riktas mot verksamheter med undermåliga spillzoner och
oljeavskiljare. Verksamheterna kommer att besökas minst 1 gång per år.
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Avfall
• Bilskrotare (C-verksamhet)
Enheten kontrollerar att bolagens beslut om försiktighetsmått följs. Fokus kommer ligga på
kontroll av risk för förorening av mark. Tillsynen sker huvudsakligen verksamhetsanpassat.
Det innebär att varje tillsynsbesök fokuserar på hela eller delar av verksamheten vilket i sin
tur styrs av tillsynsbehovet. Exempel kan vara att enskilda tillsynsbesök vid olika tillfällen
fokuserar på egenkontroll, kemikaliehantering, processer, avfallshantering, utsläpp till vatten,
uppföljning av incidenter eller anmälningar samt diskussioner inför förändringar och
rådgivning med mera. Verksamheterna kommer att besökas minst 1 gång per år. 15% av
tillsynstiden kommer årligen att användas till uppsökande tillsyn inom branschen.
•

Skrotare (A, B och C-verksamhet)
Tillsynen sker huvudsakligen verksamhetsanpassat. Det innebär att varje tillsynsbesök
fokuserar på hela eller delar av verksamheten vilket i sin tur styrs av tillsynsbehovet. Inom
ramen för tillsynen kontrolleras att verksamheterna följer villkor i tillståndsbeslut,
förelägganden och andra beslut och föreskrifter, att de allmänna hänsynsreglerna följs, att
miljökvalitetsnormerna för luft och vatten innehålls, att man arbetar efter miljömålen samt att
egenkontrollen följs. I arbetet för tillsyn hanteras även anmälningar om ändringar av
verksamheten, miljörapporter/årsrapporter samt driftsstörningar. Vad gäller tillståndspliktiga
bolag tas planer för tillsynen fram för varje bolag. Minst 1 besök på C-verksamheter samt 2–3
besök på A/B-verksamheter planeras per år. 15% av tillsynstiden kommer årligen att
användas till uppsökande tillsyn inom branschen.

•

Avfallsbolag (A, B och C-verksamhet)
Tillsynen sker huvudsakligen verksamhetsanpassat. Det innebär att varje tillsynsbesök
fokuserar på hela eller delar av verksamheten vilket i sin tur styrs av tillsynsbehovet. Inom
ramen för tillsynen kontrolleras att verksamheterna följer villkor i tillståndsbeslut,
förelägganden och andra beslut och föreskrifter, att de allmänna hänsynsreglerna följs, att
miljökvalitetsnormerna för luft och vatten innehålls, att man arbetar efter miljömålen samt att
egenkontrollen följs. I arbetet för tillsyn hanteras även anmälningar om ändringar av
verksamheten, miljörapporter/årsrapporter samt driftsstörningar. Vad gäller tillståndspliktiga
bolag tas planer för tillsynen fram för varje bolag. Minst 1 besök på C-verksamheter samt 2–3
besök på A/B-verksamheter planeras per år. 15% av tillsynstiden kommer årligen att
användas till uppsökande tillsyn inom branschen.
Det finns två återvinningscentraler i Malmö. Tillsynen sker huvudsakligen på samma sätt som
för övriga avfallsbolag. Minst 2 besök på verksamheterna planeras per år.
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•

Masshanteringsbolag (B och C-verksamhet)
Tillsynen sker huvudsakligen verksamhetsanpassat. Det innebär att varje tillsynsbesök
fokuserar på hela eller delar av verksamheten vilket i sin tur styrs av tillsynsbehovet. Inom
ramen för tillsynen kontrolleras att verksamheterna följer villkor i tillståndsbeslut respektive
föreläggande om försiktighetsmått och andra beslut och föreskrifter, att de allmänna
hänsynsreglerna följs, att man arbetar efter miljömålen samt att egenkontrollen följs. Tillsynen
kommer att fokusera på fastställande och implementering av nya försiktighetsmått för
verksamheterna. I arbetet för tillsyn hanteras även anmälningar om ändringar av
verksamheten, miljörapporter/årsrapporter samt driftsstörningar. På denna typ av
avfallsanläggning läggs fokus på spårbarhet vad gäller massor och avfall. Stickprov görs varje
år vad gäller spårbarheten. Vad gäller tillståndspliktiga bolag tas planer för tillsynen fram för
varje bolag. Minst 1 besök på C-verksamheter samt 2 besök på B-verksamheter planeras per
år. 15% av tillsynstiden kommer årligen att användas till uppsökande tillsyn inom branschen.

•

Butiksinsamling av elavfall (C-verksamhet)
Insamling av elavfall där lagrad mängd är mellan 1 och 50 ton. Butiker som säljer elektriska
eller elektroniska produkter är skyldiga att ta emot motsvarande uttjänta produkter, enligt
producentansvaret. Tillsynen omfattar kontroll av hur elavfallet lagras hos butikerna samt att
det lämnas vidare till en godkänd mottagare.

•

Avvattningsanläggning för avfall (C-verksamhet)
För närvarande finns en permanent anläggning där man avvattnar avfall i form av blöta
muddermassor och spolbilsslam. Tillsynen omfattar kontroll av hanteringen av massorna
samt reningen av avrinningsvattnet.

Vatten
• Avloppsanläggningar (B-verksamhet)
Tillsyn av avloppsreningsverken Sjölunda och Klagshamn sker med avseende på kraven i
gällande tillstånd. Uppföljning av miljörapporter och analysresultat sker årligen. Tillsynen
innebär förutom tillsynsbesök handläggning av rapporter vid överskridna utsläppsnivåer och
andra störningar i verksamheten samt handläggning av ändringsanmälningar. Verksamheterna
kommer att besökas minst 2 gånger per år.
•

Det allmänna dagvattenavloppsnätet (C- och H-verksamhet)
I ansvarsområdet ingår VA-huvudmannens dagvattennät, samt dagvattenanordningar och anläggningar som till exempel fördröjningsdammar och översilningsytor. Dessa anordningar
kan vara anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (C-verksamhet) eller
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H-verksamhet). Tillsynen innefattar
hantering av anmälningar samt uppföljning av beslut.

•

Andra dagvattenledningar, -anordningar och -anläggningar (C- och H-verksamhet)
Ansvarsområdet gäller andra aktörer än VA-huvudmannen, till exempel fastighets- och
gatukontoret, som har ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Dessa anordningar kan vara
anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (C-verksamhet) eller förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H-verksamhet). Tillsynen innefattar hantering av
anmälningar samt uppföljning av beslut.
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Övrigt
• Skjutbanor (C-verksamhet)
I ansvarsområdet ingår skjutbanor för pistoler och gevär. Tillsynen innefattar kontroll av
redovisade bullermätningar, uppföljning av bullerklagomål, avfallshantering och
kemikalieanvändning. Utöver detta kommer granskning och bemötande av årsrapporter att
ske. Verksamheter som ännu inte erhållit uppdaterade försiktighetsmått ska erhålla det. Fokus
kommer att läggas på kartläggning av markföroreningar. Verksamheterna ska besökas
vartannat år.
•

Motorbanor (C-verksamhet)
I ansvarsområdet ingår motorbanor för tävling och träning, som motocrossbanor, gocartbanor, halkövningsbanor och radioflygbanor. Tillsynen innefattar kontroll av redovisade
bullermätningar, uppföljning av bullerklagomål, avfallshantering, kemikalieanvändning,
bränslehantering och i viss mån fordonstvätt och fordonsreparation. Utöver detta kommer
granskning och bemötande av årsrapporter att ske. Verksamheter som ännu inte erhållit
uppdaterade försiktighetsmått ska erhålla det. Fokus kommer att läggas på bullerfrågor.
Verksamheterna ska besökas vartannat år.

•

Värmepumpar, kylanläggningar och termisk lagring (C-verksamhet)
Tillsynen innebär kontroll av miljöpåverkan genom utsläpp av temperaturförändrat vatten till
recipient, kemikalieanvändning, energianvändning, avfallshantering och egenkontroll.
Handläggning sker av tillståndsansökningar enligt lokala miljöföreskrifter. Återkommande
tillsyn sker av C-klassade värmepumpar, kylanläggningar och termiska lager.

•

Infrastruktur (B-verksamhet)
Enheten har tillsynsansvar enligt miljöbalken avseende infrastruktur genom hamnar, väg och
järnväg inom Malmö stad. Inom ramen för tillsynen kontrolleras att verksamheterna följer
villkor i tillståndsbeslut, förelägganden och andra beslut och föreskrifter, att de allmänna
hänsynsreglerna följs, att miljökvalitetsnormerna för luft och vatten innehålls, att man arbetar
efter miljömålen samt att egenkontrollen följs. I arbetet för tillsyn hanteras även anmälningar
om ändringar av verksamheten, miljörapporter samt driftsstörningar. Minst 2 besök planeras
på verksamheterna per år.
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Tillsyn varje
år

Tillsyn
vartannat år
Tillsyn vart
tredje år
Tillsyn
sporadisk
(mer sällan
än vart
tredje år)

Årsavgift

0

Fordonstvättar och
spolplattor
Fordonsverkstäder
Ledningsnät som är
anslutna till en
tillståndspliktig
avloppsanläggning
Räddningstjänsten
Småbåtshamnar
Uppsökande tillsyn avfall

806

821

836

Årsavgift
Årsavgift

0
0

1 035
100

1 095
100

1 155
100

Timavgift
Årsavgift
Årsavgift
+
Timavgift
Årsavgift
+
Timavgift
Timavgift

0
0

50
75
258

50
75
258

50
75
258

Uppsökande tillsyn - fordon

256

Uppsökande tillsyn - övrigt

300

100

100

Årsavgift
Timavgift
Timavgift
Årsavgift
Timavgift

300
(2020)
0
0
0
0
0

Återvinningsstationer FTI
Avfallstransport
Avfallshandlare/-mäklare
Drivmedelsstationer
Butiksinsamling av elavfall

130
284
184
28
220

130
284
184
36
200

130
284
184
44
200

Timavgift

0

Retursystem för
dryckesförpackningar med
pant

270

270

270

256

256

Under varje punkt anges en beskrivning av tillsynen inom ansvarsområdet, eventuellt kommande
förändringar samt planerad tillsynstid och motivering till denna. Planerad tillsynstid för varje
ansvarsområde nedan är grundat på den tidsredovisning som gjorts av enheten för föregående år
samt behovsutredningen.
Tillsyn varje år
• Fordonstvättar
Tillsynen på fordonstvättar verkar för att utsläpp till spillvatten ska minimeras. Tillsynen
omfattar kontroll av efterlevnad av gällande lagstiftning. Kommande förändringar är att inga
årsrapporter längre kommer att krävas in och att förelägganden om försiktighetsmått kommer
att upphävas. Krav kommer ställas på utbyte av äldre reningsteknik så som oljeavskiljare som
inte uppfyller dagens krav på bästa möjliga teknik. Samtliga tvättverksamheter ska ha
oljeavskiljare klass 1.
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806 timmar år 2020. Därefter tas höjd för att 10 nya verksamheter tillkommer årligen. 10% av
tillsynstiden kommer årligen att användas till uppsökande tillsyn inom branschen.
Tillsynsfrekvensen har bedömts med ledning av den tillsynserfarenhet som enheten har.
Generellt förekommer många och allvarliga brister främst vad gäller reningsteknik för
utgående vatten. Det behövs årlig tillsyn för att komma tillrätta med bristerna.
•

Fordonsverkstäder
Tillsynen omfattar bland annat kontroll av avfalls- och kemikaliehantering, dokumentation
avseende avfall och kemikalier, utsläpp till mark och vatten och att de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. och annan gällande lagstiftning följs.
1 035 timmar år 2020. Därefter tas höjd för att 10 nya verksamheter tillkommer årligen. 10%
av tillsynstiden kommer årligen att användas till uppsökande tillsyn inom branschen.
Tillsynsfrekvensen har bedömts med ledning av den tillsynserfarenhet som enheten har.
Generellt förekommer många och allvarliga brister, framförallt avseende avfalls- och
kemikaliehantering. Det behövs årlig tillsyn för att komma tillrätta med bristerna.

•

Ledningsnät som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsanläggning
100 timmar per år. Tillsynstiden har beräknats utifrån miljörisk och den tillsynserfarenhet
som enheten har.

•

Räddningstjänsten
Tillsynen verkar för att motverka släckvattnets och släckskummets förorening av mark och
vatten i samband med den kommunala räddningstjänstens insatser. Enheten kommer även att
bedriva tillsyn avseende kemikaliehantering.
50 timmar per år. Tillsynstiden har beräknats utifrån miljörisk och den tillsynserfarenhet som
enheten har.

•

Småbåtshamnar
Tillsynen omfattar bland annat kontroll av skrovtvättar (båtbottentvätt), risk för förorening
av mark på uppläggningsområden, drivmedelscisterner samt sjunkna eller övergivna båtar.
Fokus kommer att ligga på att verksamheterna ska förebygga oljeläckage från övergivna båtar
samt att båtar sjunker. I förekommande fall ska enheten verka för att båtar lyfts upp och
omhändertas.
75 timmar per år. Tillsynsfrekvensen utgår från det antal verksamheter som finns idag.

•

Uppsökande tillsyn
Den uppsökande tillsynen är uppdelad i tre områden:
 Avfall (bilskrotare, skrotare, masshanterare och övriga avfallsbolag)
 Fordon (tvättar och verkstäder)
 Övrigt (avfallshandlare, avfallsmäklare, lagring av farligt avfall, avfallstransporter)
Den uppsökande tillsynen syftar till att finna såväl icke anmälda som otillåtna miljöfarliga
verksamheter. Verksamheterna behöver aktivt sökas upp för att vi ska kunna bedriva tillsyn
på dem.
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Den uppsökande tillsynen finansieras genom att 10–15 % av tillsynstiden från varje
verksamhet inom avfallsbranschen och fordonsbranschen samlats i en tidpott. Med denna tid
kan enheten agera mot oseriösa verksamheter och kan skapa effektiva samarbeten med andra
myndigheter. På så vis förhindras att seriösa verksamheter konkurreras ut av oseriösa.
Vad gäller området benämnt Övrigt finns idag inga årsavgifter som kan finansiera tillsynen.
Enheten behöver aktivt leta upp dessa verksamheter för att sedan kunna klassa in dem, den
uppsökande tiden inom detta område behöver därmed finansieras med skattemedel det första
året. Därefter bedöms att tillsynen går att finansiera på samma sätt som för områdena avfall
och fordon.
Tillsynstiden är 814 timmar år 2020 för all uppsökande tillsyn, varav 514 timmar kan
finansieras med årsavgifter från branscherna. Resterande 300 timmar behöver finansieras med
skattemedel. Från och med år 2021 beräknas tillsynstiden till 614 timmar. All uppsökande
tillsyn beräknas då kunna utföras avgiftsfinansierat, under förutsättning att de verksamheter
som hittas under 2020 inom området Övrigt kan debiteras årsavgift från och med 2021.
Den uppsökande tillsynen behöver bli en del av den ordinarie tillsynen och måste vara
kontinuerlig för att ge en varaktig effekt.
•

Återvinningsstationer FTI
Tillsynen fokuserar på nedskräpning och olägenhet för människors hälsa i anslutning till de
cirka 60 återvinningsstationer som finns i Malmö.
130 timmar per år. Tillsynsfrekvensen är bedömd utifrån det tillsynsbehov som finns idag
samt den nedskräpning som sker.

Tillsyn vartannat år
• Avfallstransport
Länsstyrelsen meddelar tillstånd och tar emot anmälningar kring transport av icke-farligt
avfall samt farligt avfall. Enheten har tillsyn över de avfallstransporter som sker inom
kommunen. Genom tillsyn kan miljömässigt korrekt hantering av avfall kontrolleras. Tillsyn
avser kontroll av transporttillstånd och att det finns upprättade transportdokument hos
verksamheter som lämnar och tar emot farligt avfall.
284 timmar per år. Behovet har bedömts till 400 timmar. Skillnaden mellan plan och behov
beror på personalbrist, samt att beräkningen av behovet är osäkert eftersom enheten tidigare
inte bedrivit denna tillsyn i någon större omfattning. I 1 kap. 10 b, c §§
miljötillsynsförordningen har bestämmelser införts om att det med jämna mellanrum ska
genomföras tillsynsbesök på verksamheter som transporterar avfall. Det framgår av
förordningen även vad som ska kontrolleras vid besöken.
•

Avfallshandlare/-mäklare
Avfallshandlare/-mäklare ska anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen, det är sedan
miljöförvaltningen som bedriver tillsyn över dessa verksamheter. Tillsynsansvaret omfattar de
handlare/mäklare som verkar inom kommunen. Genom tillsyn kan miljömässigt korrekt
hantering av avfall kontrolleras. Det finns ett stort antal handlare/mäklare som inte anmält
sin verksamhet i enlighet med lagstiftningen, för att hitta dessa verksamheter kommer
uppsökande tillsyn att bedrivas.
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184 timmar per år. Behovet har bedömts till 300 timmar. Skillnaden mellan plan och behov
beror på personalbrist, samt att beräkningen av behovet är osäkert eftersom enheten tidigare
inte bedrivit denna tillsyn i någon större omfattning. I 1 kap. 10 b, c §§
miljötillsynsförordningen har bestämmelser införts om att det med jämna mellanrum ska
genomföras tillsynsbesök på verksamheter som handlar med eller mäklar avfall. Det framgår
av förordningen även vad som ska kontrolleras vid besöken.
•

Drivmedelsstationer
Vid drivmedelsstationer finns tillsynsbehov avseende kontroll av cisterner, skyddsinvallningar,
tätgjorda spillzoner och oljeavskiljare. Tillsynen kommer att fokusera på brister avseende
tätgjorda spillzoner. Åtgärdsföreläggande kommer att riktas mot verksamheter med
undermåliga spillzoner och oljeavskiljare.
28 timmar år 2020. Enheten har bedömt tillsynsfrekvensen utifrån tillsynserfarenhet.
Eftersom antalet drivmedelsstationer sannolikt kommer att öka kommer tillsynstiden att öka i
motsvarande grad.

Tillsyn vart tredje år
• Butiksinsamling av elavfall (U-verksamhet)
Tillsynen omfattar kontroll av hur elavfall lagras hos butikerna samt att det lämnas vidare till
godkända mottagare.
220 timmar år 2020. Det krävs inledningsvis en kartläggning samt uppsökande tillsyn för att
hitta butikerna som omfattas. En tredjedel av butikerna kommer att besökas per år. Detta
innebär att varje butik får ett tillsynsbesök vart tredje år. Enheten har bedömt tillsynstiden
och tillsynsfrekvensen utifrån att verksamheterna är stadigvarande.
Tillsyn sporadisk
• Retursystem för dryckesförpackningar med pant
Miljöförvaltningen har ett delat kontrollansvar med Jordbruksverket för kontroll av
efterlevnad av förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Tillsynen
kommer att inriktas på oanmäld tillsyn vid verksamheter som tidigare inte besökts.
270 timmar år 2020.
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Skattefinansierat

Avgiftsfinansierat

Ansökan om utdömande av viten
Bakgrundsstrålning
Delgivning
Obefogade och felriktade klagomål
Remisser från andra myndigheter
Remisser avseende
tillståndsprocesser
Remisser avseende översiktsplan,
detaljplaner och bygglov
Rådgivning och information
Samverkan internt och externt
Åtalsanmälningar
Överklaganden
Anmälningsprocesser
Befogade klagomål
Cisterner
Källsortering av avfall från bygg och
rivning
Lag om gaturenhållning och
skyltning
Nedskräpning, inkommande och
egeninitierade ärenden
Tillsyn utöver tid som ingår i
årsavgift, tilläggsdebitering
Tillståndspliktig installation av
värmepumpar, kylanläggningar och
termisk lagring
Sanktionsavgifter
Undantag från avfallsföreskrifterna
Utlämnande av allmän handling

220
25
130
170
500
410

220
25
130
170
500
410

220
25
130
170
500
410

193

193

193

970
1 020
455
465
385
125
200
50

970
1 020
455
465
385
125
200
50

970
1 020
455
465
385
125
200
50

100

100

100

200

200

200

598

693

788

100

100

100

100
25
150

100
500
150

100
500
150

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
• Ansökan om utdömande av viten
220 timmar per år.
•

Bakgrundsstrålning
25 timmar per år.

•

Delgivning
130 timmar per år.
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•

Obefogade och felriktade klagomål
170 timmar per år.

•

Remisser från andra myndigheter
500 timmar per år.

•

Remisser avseende tillståndsprocesser
410 timmar per år. Enheten är aktiv, som remissinstans, i de fall en verksamhet ska
tillståndsprövas av högre instans. Det finns flera pågående tillståndsprocesser på de
verksamheter som ligger inom enhetens ansvarsområde, tid behöver därför avsättas till detta
arbete.

•

Remisser avseende översiktsplan, detaljplaner och bygglov
193 timmar per år. Behovet har bedömts till 315 timmar. Enheten får löpande
översiktsplaner, detaljplaner och bygglov för yttrande från stadsbyggnadskontoret. Enheten
har på grund av personalbrist inte möjlighet att lägga så mycket tid som det beräknade
behovet. Detta innebär att enheten i större utsträckning behöver använda standardiserade
svar.

•

Rådgivning och information
970 timmar per år.

•

Samverkansgrupper internt och externt
1 020 timmar per år. Behovet har bedömts till 1 200 timmar. Minskningen av tid innebär att
enheten behövt göra en prioritering mellan intern och extern samverkan. Enheten räknar
med att tiden för det interna planeringsarbetet kommer att minska.

•

Åtalsanmälningar
455 timmar per år. Osäkerhetsfaktorn i behovet är stor, då denna tid tidigare inte
särredovisats i tidsredovisningen. Det är därmed oklart hur mycket tid som kommer att
krävas. Om enheten behöver mer tid än vad som avsatts för åtalsanmälningar så kommer
denna tid att tas från andra ansvarsområden.

•

Överklaganden
465 timmar per år.

Avgiftsfinansierat
• Anmälningsprocesser
385 timmar per år. Behovet har bedömts till 433 timmar. Osäkerhetsfaktorn i behovet är stor,
då det är svårt att förutse hur många anmälningar som kommer in. Om enheten behöver mer
tid än vad som avsatts för att handlägga anmälningar så kommer denna tid att tas från andra
ansvarsområden.
•

Befogade klagomål
125 timmar per år. Enheten handlägger klagomål på de miljöfarliga verksamheter och andra
ansvarsområden som enheten har tillsyn över. Nedskräpning från dessa verksamheter
innefattas i detta ansvarsområde, medan annan nedskräpning redovisas separat.
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•

Cisterner
200 timmar per år. Behovet har bedömts till 400 timmar. Skillnaden mellan plan och behov
beror på personalbrist. Enheten bedriver tillsyn över att cisterner för kemikalie- samt
drivmedelsförvaring kontrolleras regelbundet samt att nyinstallerade cisterner uppfyller krav
som säkerställer att miljön inte påverkas negativt. De cisterner som finns på miljöfarliga
verksamheter kontrolleras i samband med tillsyn vid respektive verksamhet. Utöver dessa
kontrollerar enheten även cisterner vid privata fastigheter (privatbostäder och företag) som
används för lagring av eldningsolja samt diesel. Tillsynen innebär att följa upp att besiktning
skett utifrån fastställt kontrollintervall samt att granska och bemöta inkommande
kontrollrapporter. Konsekvensen av minskad tillsynstid blir i första hand att enheten inte får
möjlighet att skicka ut de påminnelser om kontrollintervall som hittills gjorts, och att
bemötandetiden av inkommande kontrollrapporter och nyinstallationer förlängs.

•

Källsortering av avfall från bygg och rivning
50 timmar per år. Enheten kommer att göra stickprov för att kontrollera avfallssorteringen
vid pågående större bygg- och rivningsprojekt, detta för att få en uppfattning av nuvarande
situation och ett bättre underlag för kommande planering.

•

Lag om gaturenhållning och skyltning
100 timmar per år. Fastighetsägare ansvarar för att trafikanters framkomlighet inte hindras
eller utsätts för olycksrisker. Fastighets- och gatukontoret ska tillse framkomlighet för stadens
trafikanter. Efter att fastighets- och gatukontoret informerat fastighetsägaren om brister, och
ingen rättelse sker, så övertar enheten ärendet och skickar ut förslag till vitesbeslut till
fastighetsägaren.

•

Nedskräpning, inkommande och egeninitierade ärenden
200 timmar per år. Klagomål som avser offentlig plats vidarebefordras och hänvisas till
fastighets- och gatukontoret. Om klagomålen gäller privat fastighet skickas information om
vilka uppgifter som krävs för att kunna handlägga klagomålet. Om klagomålet bedöms som
befogat så startas ett ärende. Klagomål på nedskräpning kan inkomma från allmänheten samt
vara egeninitierade då inspektörer noterar nedskräpning vid uppsökande tillsyn eller i
samband med ordinarie tillsynsbesök.

•

Tillsyn utöver tid som ingår i årsavgift, tilläggsdebitering
598 timmar år 2020, 693 timmar år 2021, samt 788 timmar år 2022. Behovet har bedömts till
1 393 timmar, 1 488 timmar samt 1 582 timmar för respektive år. Det finns behov av
tilläggsdebitering av vissa verksamheter inom flera av enhetens ansvarsområden, bland annat
fordon och avfall. Skillnaden mellan plan och behov beror på personalbrist, samt att
beräkningen av behovet är osäkert eftersom enheten tidigare inte har haft utrymme för
tilläggsdebitering. Konsekvensen av minskningen kan bli att viss tillsyn behöver skjutas till
nästkommande år.

•

Tillståndspliktig installation av värmepumpar, kylanläggningar och termisk lagring
100 timmar per år. Anläggningar som underskrider gränserna för anmälningsplikt enligt
miljöprövningsförordningen ska ha tillstånd enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Enheten handlägger tillståndsärendena.
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•

Sanktionsavgifter
100 timmar per år. Inom enhetens ansvarsområden är det främst sanktionsavgifter för
försenad årsrapport för bilskrotare, avsaknad av transportdokument vid transport av farligt
avfall, att inte informera tillsynsmyndigheten om installation av cistern, samt om det saknas
en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret eller att det saknas
dokumenterade rutiner för fortlöpande egenkontroll av verksamheten.

•

Undantag från avfallsföreskrifterna
25 timmar år 2020, 500 timmar år 2021 och 2022. Idag handlägger enheten undantag från
avfallsföreskrifterna gällande egen kompostering av matavfall. Ny avfallsplan och nya
avfallsföreskrifter kommer att gälla från 2021, vilket medför en avsevärd ökning av tillsynstid.
Miljöförvaltningen kommer att hantera ansökningar om dispenser från föreskrifterna, samt
arbeta med att ta fram blanketter och mallar.

•

Utlämnande av allmän handling
150 timmar per år.

Våra prioriteringar
Se vidare sammanställning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningens samlade behovsutredning och
tillsynsplan 2020–2022 i bilaga 2.
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BEHOVSUTREDNING FÖR FÖRORENADE OMRÅDEN 2020–2022

Tillsyn varje år

Tillsyn
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vart tredje år)
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brandstationer
Markprovtagning efter
PCB-sanering
Nedlagda deponier
Odlings- och
koloniområden
Offentliga parker
Planerad tillsyn
Skolor och förskolor
Småbåtshamnar med
båtuppläggningsplats
Vattenområden
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Under varje bransch anges en kort beskrivning av ansvarsområdet, vilken miljöpåverkan som
förekommer från branschen samt en bedömning och motivering av tillsynsbehovet.
Tillsyn varje år
• Ansvarsutredningar – MIFO
Länsstyrelsen har inventerat potentiellt förorenade områden enligt MIFO (Metodik för
Inventering av Förorenade Områden). Efter genomförd MIFO-inventering tilldelas varje
enskilt objekt en riskklass, 1–4. Riskklass 1 står för mycket stor risk och 4 för liten risk. I
Malmö finns cirka 350 MIFO-inventerade objekt i riskklass 1 och 2 där utredning kring
ansvarig förorenare saknas och cirka 430 MIFO-inventerade objekt i riskklass 3 och 4 där
utredning kring ansvarig förorenare saknas.
Den grundläggande principen i EU-direktivet 2004/35/EG är att verksamhetsutövaren vars
verksamhet har orsakat en miljöskada eller ett överhängande hot om en sådan skada ska ha
ett ekonomiskt ersättningsansvar. Detta framgår även av 2 kap 8 § miljöbalken. För att kunna
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bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare som orsakat en miljöskada måste ansvaret vara utrett i
en så kallad ansvarsutredning.
Eftersom det finns en större risk för förorening bland objekt i riskklass 1 och 2 kommer det
systematiska arbetet med ansvarsutredningar av MIFO-objekt i riskklass 3 och 4 inte påbörjas
förrän ansvaret för objekten i riskklass 1 och 2 är utrett.
Det totala behovet för samtliga MIFO-inventerade objekt beräknas till cirka 50 000 timmar.
Behovet beräknas till 1800 timmar år 2020. Med den i behovsutredningen föreslagna
tillsynstakten kommer ansvarsutredningar för MIFO riskklass 1 och 2 vara utförda inom cirka
12 år. Eftersom principen om att förorenaren ska betala lyfts i både EU-direktivet och i
nationell miljölagstiftning behöver Malmö prioritera att aktivt arbeta med att få den som
förorenat att betala för undersökningar och eventuella åtgärder. Enligt Naturvårdsverket har
miljöförvaltningen ett ansvar att ställa krav på åtgärder av förorenade områden där det finns
ansvariga verksamhetsutövare och fastighetsägare.
Malmö ska växa och det pågår en förtätning av staden vilket resulterar i att förorenad mark
exploateras. I dagsläget hamnar kostnaderna för åtgärderna, ofta en sanering, på exploatören
istället för den ansvariga förorenaren. Genom att bedriva tillsyn mot ansvarig förorenare i ett
tidigt skede kan exploatörer, så som Malmö stad och andra privata byggherrar, minska sina
kostnader för marksanering. Prioriteras arbetet med ansvarsutredningar kommer det leda till
att fler områden i Malmö avhjälps av en ansvarig förorenare.
Prioritering av vilka ansvarsutredningar inom riskklass 1 och 2 som ska utföras kan göras med
hänsyn till stadens kommande stadsutvecklingsområden.
•

Ansvarsutredning – Vattenområden
För att kunna bedriva tillsyn mot ansvarig förorenare måste ansvaret vara utrett i en så kallad
ansvarsutredning. För att kunna bedriva tillsyn mot verksamheter som har förorenat
vattenområden måste ansvarsutredningar utföras.
Behovet beräknas till 50 timmar per år. Eftersom principen om att förorenaren ska betala
lyfts i både EU-direktivet och i nationell miljölagstiftning behöver Malmö prioritera att aktivt
arbeta med att få den som förorenat att betala för åtgärderna. Enligt Naturvårdsverket har
miljöförvaltningen ett ansvar för att ställa krav på åtgärder av förorenade områden där det
finns ansvariga förorenare.

•

Brandövningsplatser och brandstationer
PFAS är ett samlingsnamn för cirka 3000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett
stort antal produkter till exempel har de använts i brandskum och impregneringsmedel sedan
1950-talet. Naturvårdsverket har utfört en undersökning vilken visat på stor spridning av
PFAS i miljön. Höga halter finns framförallt i närheten av punktkällor som till exempel
nuvarande och gamla brandövningsplatser och brandstationer. Användning av
brandsläckningsskum är den största direkta punktkällan. En del av PFAS-ämnena är giftiga
för vattenlevande organismer och ackumuleras i näringskedjan. PFAS kan även innebära en
hälsorisk för människor.
Behovet beräknas till 100 timmar per år. Det har inte utförts några inventeringar av
brandövningsplatser och brandstationer i Malmö och det är därför oklart vilket behov som
föreligger. Förutom Räddningstjänstens nuvarande och tidigare brandövningsplatser kan
brandövning utförts vid till exempel oljedepåer, flygfält och andra diverse stora industrier.
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Naturvårdsverket fick 2017 regeringsuppdraget Fördjupad miljöövervakning av högfluorerade
miljögifter (s.k. PFAS) och växtskyddsmedel i vatten. Länsstyrelsen Skåne rekommenderar
miljöförvaltningen att ställa krav på ansvariga verksamhetsutövare till brandövningsplatser.
Vattenmyndigheten slår fast i sitt åtgärdsprogram att kommuner ska bedriva tillsyn
beträffande användning av PFAS inom räddningstjänsten. Då detta är ett prioriterat område
på statlig nivå borde även vi i Malmö prioritera att minska spridning av PFAS i miljön.
•

Markprovtagning efter PCB-sanering
PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen. Det har
utförts cirka 550 PCB-saneringar av byggnadsmaterial i Malmö. I samband med
saneringsåtgärderna har PCB frigjorts från byggnadsmaterialet (till exempel fönsterfog) och
förorenat omkringliggande mark. När PCB hamnar i naturen bryts det inte ner. Efter utförd
sanering av PCB i byggnadsmaterial har krav ställts på verksamhetsutövaren som utfört
saneringen att utföra markprovtagning. Undersökningen ska syfta till att utreda om PCB
spridits från byggnadsmaterial till mark. Dessa undersökningar har generellt inte gjorts vilket
innebär att det finns ett stort antal fastigheter, ofta med flerfamiljshus, där det finns behov av
provtagning av marken.
Behovet beräknas till 200 timmar per år. PCB utgör ett hot för människors hälsa genom
direktexponering via intag av jord, framförallt för barn, och via intag av växter som kan odlas
i bostadsområden. Det finns även en diffus exponering eftersom PCB ackumuleras och
vandrar uppåt i näringskedjan. Då det ofta finns en ansvarig verksamhetsutövare som ska
betala för saneringen kan vi förelägga de ansvariga förorenarna om markundersökning utan
att vi först gör en ansvarsutredning.

•

Nedlagda deponier
I Malmö finns cirka 50 äldre deponier som tidigare använts som avfallsupplag eller tippar.
Deponierna är inventerade på 1980-talet och en uppföljning har gjorts under 1990-talet.
Inventeringarna är utförda enligt en äldre metodik och inte i enlighet med nu gällande
metodik. Information från tidigare inventeringar är därför svår att tillämpa och utgå ifrån vid
bedömning av de utpekade deponierna. Exempelvis har bildandet av deponigas inte beaktats
vid inventeringarna.
Behovet beräknas till 200 timmar per år. Vi ser en risk att redan exploaterade områden har
utförts på eller i närheten av tidigare deponiområden. Inför framtida exploatering och
förtätning behöver en bedömning kring vilka miljö- och hälsorisker som föreligger kring de
äldre deponiområdena utföras. Problem som de äldre deponiområdena kan orsaka är
exempelvis sättningsproblematik (dvs. att husgrunder och ledningar spricker). Vidare finns
explosionsrisk i slutna utrymmen ovan eller i närheten av deponiområden. Bildandet av
deponigas som innehåller stora mängder metan innebär även ett bidrag till växthuseffekten.
Länsstyrelsen Skåne har framfört att Malmö behöver arbeta med dessa frågor.
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•

Odlings- och koloniområden
I Malmö finns cirka 50 odlings- och koloniområden där staden äger marken. Utöver detta
förekommer även ett okänt antal privatägda områden. Vid utförda undersökningar i odlingsoch koloniområden har föroreningshalter påvisats som innebär risker för människors hälsa.
Behovet beräknas till 200 timmar per år. Vi ser ett behov av att Malmös odlings- och
koloniområden undersöks för att se om diffus föroreningspåverkan, från tidigare
verksamheter alternativt från tillförda förorenade fyllnadsmassor, kan innebära risker för
människor som odlar och visats på områdena. I områdena sker odling av ätbara växter vilket
innebär ökad risk för exponering av markföroreningar via intag av jord och intag av växter.

•

Offentliga parker
Vi vet att det finns ett behov att undersöka föroreningssituationen utifrån tidigare
anmälningsärende vid anläggningsarbeten. Därför anser förvaltningen att det skulle vara
önskvärt att påbörja utredning på sikt tillsammans med de andra berörda förvaltningarna för
framtagande av provtagningsplan inför markundersökning.
Behovet beräknas till 100 timmar per år. Vi ser ett behov av att Malmös offentliga parker
undersöks för att se om diffus föroreningspåverkan, från tidigare verksamheter alternativt
tillförda förorenade fyllnadsmassor.

•

Planerad tillsyn
För att följa den grundläggande principen i EU-direktivet 2004/35/EG samt 2 kap 8 §
miljöbalken om att verksamhetsutövaren vars verksamhet har orsakat en miljöskada ska
betala för undersökning och eventuell avhjälpandeåtgärd behöver planerad tillsyn bedrivas.
Enligt Naturvårdsverket har miljöförvaltningen ett ansvar för att ställa krav på åtgärder av
förorenade områden där det finns ansvariga verksamhetsutövare och fastighetsägare.
Om en ansvarsutredning visat att det finns en ansvarig förorenare eller fastighetsägare
behöver planerad tillsyn bedrivas. Planerad tillsyn behöver även bedrivas när miljöfarliga
verksamheter lägger ner eller om det vid ett tillsynsbesök uppmärksammas en risk för
föroreningsskada av mark, grundvatten eller byggnad.
Den planerade tillsynen är eftersatt och det finns ett stort behov att starta tillsynsärenden. Det
kan exempelvis vara att förelägga verksamhetsutövare om att utföra undersökningar på
fastigheter där det finns uppgifter om påträffade föroreningar i fastighetsgräns vid till
exempel förskolor och skolor.
Behovet beräknas till 400 timmar år 2020. Eftersom arbetet med ansvarsutredningar inte
prioriterats de senaste åren är behovet av planerad tillsyn under 2020 inte så stort. Följande år
när fler ansvarsutredningar utförts kommer behovet av planerad tillsyn att öka. Den största
delen av behovet av planerad tillsyn under 2020 bedöms vara när miljöfarliga verksamheter
lägger ner eller om det vid ett tillsynsbesök uppmärksammas en risk för föroreningsskada av
mark, grundvatten eller byggnad.
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•

Skolor och förskolor
I Malmö finns cirka 300 förskolor, cirka 100 grundskolor och cirka 40 gymnasieskolor.
Tillsynen verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt utföra
avhjälpandeåtgärder på Malmös skolor och förskolor. Tillsynen omfattar framtagande av
föreläggande om att den som driver skolan eller förskolan ska inkomma med
provtagningsplan och sedan utföra undersökningar enligt provtagningsplanen.
Det totala behovet beräknas till cirka 10 000 timmar motsvarande 400 timmar per år. Detta
arbete kommer att kräva samarbete och gemensamt upplägg tillsammans med berörda
förvaltningar.

•

Småbåtshamnar med båtuppläggningsplats
I Malmö finns mellan fem till åtta identifierade småbåtshamnar med båtuppställningsplatser.
Det finns ofta föroreningar i marken vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Det kan
exempelvis vara rester från båtbottenfärger som hamnat i marken vid tvätt och slipning.
Föroreningar kan sedan spridas vidare till vattendrag via nederbörd och vind. I båtbottenfärg
finns exempelvis organiska tennföroreningar och metaller som kan vara farliga för människor
och skadliga för livet i havet.
Behovet beräknas till 100 timmar per år. Det är känt att läckande båtbottenfärger påverkar
och förorenar både sedimenten i hamnbassängen och marken där båtarna står under vintern.
Under sommarhalvåret kan båtuppställningsplatser nyttjas för andra ändamål till exempel
campingplats för husvagnar och evenemang. Med tanke på hur förorenade dessa platser kan
det är det potentiellt hälsovådligt både för människor, framför allt för små barn som leker på
marken, och djur som vistas på platserna. Länsstyrelsen Skåne anser därför att det är mycket
viktigt att Malmö har vetskap om hur förorenade dessa platser är och vidtar nödvändiga
åtgärder.

•

Vattenområden
Vid markarbeten i Malmö släpps ofta länsvatten (grundvatten eller regnvatten som samlats i
schaktgropar) till recipienter som till exempel Malmö kanal, hamnbassänger och Öresund.
Länsvatten innehåller ofta föroreningar. Det finns även andra föroreningskällor som kan
påverka dagvattnet som sedan släpps till Malmö kanal, hamnbassänger och Öresund.
Föroreningar i dag- och länsvatten påverkar sediment och vattenkvalitet.
Behovet beräknas till 100 timmar per år. I dagsläget saknas information om Malmös
vattenområdens kvalitet och föroreningshalter i vatten och sediment. För att vi ska kunna
bedöma vilken påverkan ett utsläpp av länsvatten har på Malmös vattenområden behöver
undersökningar av vatten och sediment utföras.
Förorenat vatten och sediment kan utgöra en risk för människors hälsa genom exempelvis
bad och intag av fisk.

Sporadisk tillsyn (mer sällan än vart tredje år)
• Pågående kemtvättar
Klorerade lösningsmedel, exempelvis perkloreten (PCE) och trikloreten (TCE), har använts
under lång tid i verksamheter som kemtvättar och verkstadsindustrier med ytbehandling. I
Malmö finns idag fyra pågående kemtvättsverksamheter. Klorerade lösningsmedel sprids ofta
via grundvattnet och ämnena kan spridas långt från den fastighet där utsläppet ägde rum.
Ångor av klorerade lösningsmedel avgår från grundvattnet och kan därefter tränga in i
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byggnader där halterna sedan koncentreras. Inandning av ånga kan innebära en hälsorisk för
människor och kan påverka det centrala nervssystemet samt lever och njurar. Många ämnen
är också cancerogena.
Behovet beräknas till 200 timmar. För nedlagda kemtvättar behöver inledningsvis en
ansvarsutredning utföras innan krav kan ställas på ansvarig förorenare. Vid pågående
kemtvättsverksamhet kan däremot krav på provtagning ställas direkt på ansvarig förorenare
vilket medför att en eventuell framtida åtgärd, till exempel sanering, inte behöver bekostas av
statliga medel eller av exploatörer. Eftersom föroreningar av klorerade lösningsmedel ofta är
besvärliga att både undersöka och åtgärda är det viktigt att föroreningssituationen utreds och
åtgärdas när verksamheten fortfarande är i drift.
Med hänsyn till att det endast finns fyra pågående kemtvättar i Malmö bedömer vi att
samtliga kemtvättar behöver få föreläggande om att inkomma med provtagningsplan
samtidigt för att inte påverka konkurrensen dem emellan.
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Skattefinansierat 





Ansökan om vitesutdömanden
Delgivning
Obefogade och felriktade klagomål
Remisser från andra myndigheter
Remisser avseende översiktsplaner,
detaljplaner och bygglov
Rådgivning och information
Samverkansgrupper internt och externt
Åtalsanmälningar
Överklaganden





Avgiftsfinansierat Anmälan om avvattning av avfall
 Anmälan om återvinning av avfall i
anläggningsändamål
 Befogade klagomål
 Förorenade byggnader
 Förorenad mark – utredningsbehov
föreligger, osäker uppgift
 Sanktionsavgifter
 Utlämnande av handlingar

20
40
40
50
400

20
40
40
50
400

20
40
40
50
400

300
700
50
250

300
800
50
300

300
800
50
300

200
200

200
200

200
200

10
400
2850

10
500
3100

10
600
3100

20
20

20
20

20
20

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
• Ansökan om vitesutdömanden
Behovet beräknas till 20 timmar. Antalet beslut om utdömanden av viten är få.
•

Delgivning
Behovet beräknas till 40 timmar. Antalet ärenden där vi personligen behöver delge alternativt
anlita polisen för delgivning är få.

•

Obefogade och felriktade klagomål
Behovet beräknas till 10 timmar. Antalet klagomål inom förorenade områden är få. Tidigare
år har det inkommit ett fåtal årligen varav något eller några är obefogade.

•

Remisser från andra myndigheter
Länsstyrelsen Skåne skickar varje år ut en sammanställning över samtliga MIFO-objekt där vi
behöver uppdatera information. Vi kan även få nya vägledningar från till exempel
Naturvårdsverket och SGI på remiss.



9

Behovet beräknas till 50 timmar. Den uppskattade tiden för remissvar är beräknad så att vi
ska kunna svara länsstyrelsen angående MIFO-objekten i riskklass 1–2. Tidsbehovet är en
uppskattning då det inte finns någon statistik från tidigare år.
•

Remisser avseende översiktsplaner, detaljplaner och bygglov
Bygglov kan till exempel skickas som remiss om det i detaljplanen anges att Innan startbesked
lämnas ska markföroreningar vara avhjälpta. Stadsbyggnadskontoret behöver då vårt remissvar för
att kunna göra bedömningen om markföroreningarna är avhjälpta. Bygglov kan också skickas
som remiss om en byggnad som använts för industriändmål ska omvandlas till bostäder.
Inför en ny detaljplan behöver vi yttra oss om markens lämplighet eftersom
stadsbyggnadskontoret då behöver vårt yttrande för att kunna göra en bedömning om
marken är lämplig för den planerade markanvändningen. Det pågår ett arbete inom staden
med att effektivisera stadsutvecklingen och beroende på vad som bestäms där kan arbetssätt
och behov komma att förändras.
Behovet beräknas till 400 timmar. Det beräknade behovet utgår från tidsredovisningen för år
2018. Det pågår ett arbete inom staden med att effektivisera stadsutvecklingen och beroende
på vad som bestäms där kan arbetssätt och behov komma att förändras.

•

Rådgivning och information
Behovet beräknas till 300 timmar. Det är ofta komplicerat att undersöka och avhjälpa
föroreningar och det finns därför ett behov bland verksamhetsutövare och privatpersoner att
få råd om hur föroreningar bör hanteras och undersökningar utformas. Rådgivning och
information omfattar även utlämning av allmän handling vilket är omfattande inom
förorenade områden.

•

Samverkansgrupper internt och externt
Behovet beräknas till 700 timmar år 2020. Det finns behov av att samverka kring förorenade
områden både inom avdelningen, miljöförvaltningen, staden samt med övriga externa
verksamhetsutövare. Samverkan har dock bortprioriterats de senaste åren vilket medför att
det är svårt att uppskatta tidsbehovet.

•

Åtalsanmälningar
Behovet beräknas till 50 timmar. Antalet åtalsanmälningar inom förorenade områden är få.
Tidigare år har det gjorts ett fåtal åtalsanmälningar.

•

Överklaganden
Behovet beräknas till 300 timmar. Om beslut överklagas har vi möjlighet att argumentera för
våra ställningstaganden. Beslut att överklaga till högre instans fattas av chef/ledning. Det är
av vikt att det avsätts tid för yttranden till överinstanser eftersom överklagade beslut kan leda
till att avgöranden som påverkar våra bedömningar. Då lagstiftningen inom förorenade
områden till stor del bygger på rättspraxis är det viktigt att när våra beslut överklagas skriver
motiveringar av våra ställningstagande ifall dessa prövas av en överinstans.
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Avgiftsfinansierat
• Anmälan om avvattning av avfall
Vattenområden, till exempel diken, dammar och hamnområden behöver underhållas genom
muddring för att deras funktion ska bibehållas. För att underlätta den efterföljande
hanteringen av sediment som muddrats sker ofta en avvattning av avfallet. Om mängden
avfall som behöver avvattnas understiger 2 000 ton per kalenderår behöver detta anmälas till
miljöförvaltning.
Behovet beräknas till 200 timmar per år. Det saknas statistik över hur många anmälningar
avseende avvattning av avfall som årligen inkommer till miljöförvaltningen. Behovet kan
komma att ändras när det finns ett underlag att utgå ifrån.
•

Anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål
Varje år inkommer cirka tio ärenden gällande återvinning av avfall i anläggningsändamål. För
att få återvinna avfall såsom krossad betong och jordmassor för anläggningsändamål, i till
exempel bullervallar eller som utfyllnad, ska det ofta anmälas till miljöförvaltningen. Om
föroreningsrisken bedöms vara ringa på den plats där avfallet ska läggas så är återvinningen
en anmälningspliktig verksamhet enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen.
Behovet beräknas till 200 timmar. Storleken på återvinningen kan variera kraftigt vilket
medför att även handläggningstiden är styrd av vilka ärenden som inkommer. Enligt
tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne behöver vi ställa långtgående krav på underlaget
och följa upp ärenden eftersom det förekommer oegentligheter och ekonomiska incitament
att inte hålla sig till den lagstiftning som gäller. Det bedöms finnas ett stort antal återvinningar
som är ringa men som av olika anledningar inte anmälts till miljöförvaltningen. Det finns
därmed ett behov av att följa upp återvinningar av avfall som utförs i Malmö.

•

Befogade klagomål
Behovet beräknas till 10 timmar. Antalet klagomål inom förorenade områden är få. Tidigare
år har det inkommit ett fåtal årligen varav något eller några är befogade.

•

Förorenade byggnader
Varje år inkommer cirka 40 ärenden till enheten gällande föroreningar som påträffats i
byggnader. Handläggningen av ärendena omfattar bemötande och granskning av
materialinventeringar, åtgärdsförslag och anmälningar om avhjälpandeåtgärd, möten och
inspektioner.
Ärenden kan öppnas för att en byggnad ska ändra användning från till exempel en gammal
industribyggnad till bostäder eller skola. Det krävs då ofta provtagningar av byggnadsmaterial
och sedan avhjälpandeåtgärder för att byggnaden ska bli lämplig för sitt nya ändamål.
Avhjälpandeåtgärder inom en byggnad kan vara att slipa bort en färg med högt metallinnehåll,
slipa bort oljefläckar på betonggolv eller slipa bort tjärstrykningar. Det kan även röra om
byggtekniska åtgärder, till exempel installation av fläktar i byggnaden.
Ärenden kan också startas för byggnader som ska rivas eftersom provtagning och
avhjälpandeåtgärder behöver utföras för att separera förorenat material ifrån rent material. Då
kan rent byggnadsmaterial sedan användas till återvinning.
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Behovet beräknas till 400 timmar. Uppskattningsvis läggs cirka 10 timmar per ärende som
startas, men eftersom ett genomsnittligt ärende pågår under två år är tidsbehovet större än för
40 ärende. Behovet av tillsynstid för förorenade byggnader förväntas öka under kommande
år, eftersom äldre byggnader i större utsträckning bevaras och får nya funktioner.
•

Förorenad mark
Varje år inkommer cirka 200 ärenden gällande förorenad mark till enheten. De flesta av dessa
ärenden rör exploatering av bostäder i områden som tidigare varit obebyggda eller haft en
annan markanvändning. Handläggningen innefattar bemötande och granskning av
provtagningsplaner inför markundersökningar, markundersökningsrapporter,
riskbedömningar, åtgärdsutredningar, anmälningar om avhjälpandeåtgärder, möten och
inspektioner.
De flesta ärendena inom förorenad mark inkommer på grund av exploatering. Det krävs då
ofta en avhjälpandeåtgärd för att byggherren ska kunna få startbesked enligt bestämmelser i
detaljplanen. Det betyder att dessa avhjälpandeåtgärder inte bekostas av en ansvarig
förorenare utan av en exploatör. Eftersom exploatören endast har ett ansvar att åtgärda
föroreningar som innebär risker för människor hälsa blir avhjälpandeåtgärderna ofta mindre
omfattande. Om det däremot finns en ansvarig förorenare har denna ett ansvar att åtgärda
föroreningar som innebär hälsorisker, miljörisker och spridning av föroreningar.
Det innebär att vi endast kan ställa krav på åtgärder med syfte att avhjälpa föroreningar som
kan innebära risker för människors hälsa och inte ställa krav på att avhjälpa föroreningar som
innebär risker för miljön eller eventuell spridning av föroreningar.
Inkommande ärenden kan också röra ombyggnation av skolgårdar, markarbeten vid
ledningsdragning och anläggningsarbeten, markarbeten vid pågående miljöfarliga
verksamheter samt inför nyetablering av verksamheter, till exempel förskolor och skolor.
Det pågår ett översynsarbete av arbetssätt och bedömningsgrunder som kommer att påverka
framtida resursbehov inom förorenade områden. Därför är det idag svårt att göra en korrekt
bedömning av behovet idag. Behov föreligger för att utreda resursbehovet inom förorenade
områden, vilket kommer att ske främst under 2020. Behovet är därför beräknat till dagens
tillgängliga resurser om 2850 timmar, som ev. kan komma att ändras. Resursberäkningen är
prioriterad. Antalet inkommande ärenden förväntas öka under kommande år eftersom
Malmö ska växa och förtätas inom områden med hög risk för föroreningar i mark.

•

Sanktionsavgifter
Behovet beräknas till 20 timmar per år. Antalet beslut om sanktionsavgifter är få.

•

Utlämnande av handlingar
Behovet beräknas till 20 timmar per år. Antalet utlämnande av handling där arbetstiden för
utlämnandet överstiger 15 minuter är få.
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TILLSYNSPLAN FÖR FÖRORENADE OMRÅDEN 2020–2022

Tillsyn
varje år

Tillsyn
sporadiskt
(mer
sällan än
vart tredje
år)

0
0

1200
0

0

50

0

0

0
0
0
200
0
0

125
0
0
0
0
25

0
250
200

0
750
0

Ansvarsutredningar MIFO
Ansvarsutredningar
vattenområden
Brandövningsplatser och
brandstationer
Markprovtagning efter
PCB-sanering
Nedlagda deponier
Odlings- och koloniområden
Offentliga parker
Planerad tillsyn
Skolor och förskolor
Småbåtshamnar med
båtuppläggningsplats
Vattenområden
Ärendedialog och samsyn
Pågående kemtvättar

1200
0

800
0

800
0

50

50

50

0

125

125

125
0
0
200
0
25

125
0
0
700
0
25

125
0
0
700
0
25

0
0
0
1 000 1 050 1 050
200
0
0

Planerad tillsynstid för varje ansvarsområde nedan är grundat på den tidsredovisning som gjorts
av enheten för föregående år samt behovsutredningen.
Tillsyn varje år
• Ansvarsutredningar – MIFO
Länsstyrelsen har inventerat potentiellt förorenade områden enligt MIFO (Metodik för
Inventering av Förorenade Områden). Mer information om MIFO-inventeringar finns i
behovsutredningen.
För att kunna bedriva tillsyn mot ansvarig förorenare måste ansvaret vara utrett i en så kallad
ansvarsutredning. Verksamheter som genom en ansvarsutredning bedömts ansvariga för
föroreningen kommer att föreläggas. När ett ärende startas mot en ansvarig förorenare
kommer nedlagd tid att timdebiteras inom tidsposten Planerad tillsyn.
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Tillsynsbehovet bedöms som stort eftersom staten via länsstyrelsen (genom MIFOinventeringar) har pekat ut områden där det föreligger störst risk för föroreningar som kan
påverka människors hälsa och miljön. Länsstyrelsen anser att Malmö bör arbeta med att ställa
krav på undersökningar och vid behov avhjälpandesåtgärder på de objekt som identifierats.
För att kunna göra det måste ansvarsutredningar först utföras. Att vi arbetar med
ansvarsutredningar är en förutsättning för att vi ska nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I den
av regeringen fastställda preciseringen av målet Giftfri miljö står det att Förorenade områden är
åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.
Prioritering av vilka ansvarsutredningar inom riskklass 1 och 2 som ska utföras kan göras med
hänsyn till stadens kommande stadsutvecklingsområden.
1200 timmar för år 2020. Ansvarsutredningar behöver prioriteras så att en ansvarig
förorenare betalar för undersökningar och eventuella avhjälpandeåtgärder. Detta kan medföra
minskade kostnader avseende undersökningar och avhjälpandeåtgärder för eventuella
exploatörer. Enligt Naturvårdsverket har vi en skyldighet att ställa krav på åtgärder där det
finns ansvariga verksamhetsutövare och fastighetsägare. Länsstyrelsen Skåne har som mål att
miljöproblemet med förorenade områden i sin helhet ska vara löst allra senast år 2050. En
förutsättning för detta är att det systematiska arbetet med ansvarsutredningar påbörjas.
•

Ansvarsutredningar – Vattenområden
För att kunna bedriva tillsyn mot ansvarig förorenare måste ansvaret vara utrett i en så kallad
ansvarsutredning. Verksamheter som har förorenat vattenområden, och som genom en
ansvarsutredning bedömts ansvariga för föroreningen, kommer att föreläggas och den tiden
kommer att timdebiteras inom tidsposten Planerad tillsyn.
0 timmar per år. Ansvarsutredningar – vattenområden har prioriterats bort till förmån för
bland annat ansvarsutredningar inom de områden där länsstyrelsen anser att det är störst risk
för föroreningar, eftersom detta bedöms ge en större miljönytta.

•

Brandövningsplatser och brandstationer
Tillsynen verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt utföra
avhjälpandeåtgärder vid brandövningsplatser och brandstationer. Inledningsvis behöver en
inventering av brandövningsplatser och brandstationer utföras.
PFAS är ett samlingsnamn för cirka 3000 industriellt framställda kemikalier. De har använts i
ett stort antal produkter, till exempel i brandskum och impregneringsmedel, sedan 50-talet.
Höga halter finns framförallt i närheten av nuvarande och gamla brandövningsplatser och
brandstationer. Förutom Räddningstjänstens nuvarande och tidigare brandövningsplatser kan
brandövning utförts vid till exempel oljedepåer, flygfält och andra diverse stora industrier.
50 timmar per år. En inledande inventering av brandövningsplatser och brandstationer
behöver utföras. Därefter beräknas krav på utredning kunna ställas på ansvariga
verksamhetsutövare under 2021 och 2022. Staten har framfört genom länsstyrelsen att vi
behöver bedriva tillsyn mot platser där PFAS använts.
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•

Markprovtagning efter PCB-sanering
Tillsynen verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt utföra
avhjälpandeåtgärder inom områden där det tidigare utförts PCB-sanering av
byggnadsmaterial, till exempel fönsterfogar. Tillsynen omfattar framtagande av föreläggande
om att den som utfört den tidigare PCB-saneringen av byggnadsmaterial ska inkomma med
provtagningsplan och sedan utföra markundersökningar enligt provtagningsplanen. Tillsynen
omfattar också granskning av provtagningsplan och markundersökningsrapport. Påvisas
föroreningar vid undersökningen som kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön
ska dessa avhjälpas och krav kommer då att ställas på försiktighetsmått vid en
avhjälpandeåtgärd.
Det finns ett stort antal fastigheter, ofta i flerfamiljshus, där det finns behov av provtagning
av marken efter en PCB-sanering av byggnadsmaterial. PCB utgör ett hot för människors
hälsa genom direktexponering via intag av jord, framförallt för barn, och via intag av växter
som kan odlas i bostadsområden. Det finns även en diffus exponering eftersom PCB
ackumuleras och vandrar uppåt i näringskedjan. Då det finns ofta en ansvarig
verksamhetsutövare som ska betala för saneringen kan vi förelägga de ansvariga förorenarna
om markundersökning utan att vi först gör en ansvarsutredning.
0 timmar år 2020. Markundersökningar efter PCB-saneringar av byggnadsmaterial kommer
inte att prioriteras under år 2020 eftersom ansvarsutredningar prioriteras detta år. Kommande
år antas mindre tid behöva läggas på ansvarsutredningar vilket innebär att tillsyn då kan
bedrivas mot ansvariga förorenare som utfört PCB-saneringar av byggnadsmaterial.

•

Nedlagda deponier
Tillsynen på nedlagda deponier verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt
utföra avhjälpandeåtgärder inom äldre deponier som tidigare använts som avfallsupplag eller
tippar. Inledningsvis behöver en inventering utföras för att identifiera vid vilka nedlagda
deponier det föreligger stor risk för miljö- och hälsorisker.
Verksamheter som genom en ansvarsutredning bedömts ansvariga för föroreningen kommer
att föreläggas. Tillsynsbehovet bedöms som stort med anledning av att äldre deponiområdena
exempelvis kan orsaka sättningsproblematik (dvs. att husgrunder och ledningar spricker) samt
explosionsrisk i slutna utrymmen ovan eller i närheten av deponiområden. Länsstyrelsen
Skåne har också framfört att Malmö behöver arbeta med dessa frågor.
125 timmar per år. En inledande inventering behöver utföras för att identifiera vilka nedlagda
deponier där det finns stor risk för exempelvis sättningsproblematik och explosion. Krav på
utredning beräknas kunna ställas på ansvariga verksamhetsutövare under 2021 och 2022.
Länsstyrelsen i Skåne har framfört att Malmö behöver arbeta med dessa frågor.

•

Odlings- och koloniområden
Tillsynen verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt utföra
avhjälpandeåtgärder vid odlings- och koloniområden. Tillsynen omfattar framtagande av
föreläggande om att fastighetsägaren ska inkomma med provtagningsplan och sedan utföra
undersökningar enligt provtagningsplanen. Tillsynen omfattar också granskning av
provtagningsplan och undersökningsrapport. Påvisas föroreningar vid undersökningen som
kan innebära en risk för människors hälsa ska dessa avhjälpas och krav kommer då att ställas
på försiktighetsmått vid en avhjälpandeåtgärd.
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Malmös odlings- och koloniområden behöver undersökas för att se om diffus
föroreningspåverkan, från tidigare verksamheter alternativt tillförda förorenade
fyllnadsmassor, kan innebära risker för människor som odlar och vistas på områdena.
Eftersom det inom områdena sker odling av ätbara växter innebär det ökad risk för
exponering av markföroreningar via intag av jord och intag av växter.
0 timmar per år. Behovsprioriterad tillsyn på odlings- och koloniområden har prioriterats bort
till förmån för bland annat ansvarsutredningar och planerad tillsyn där det finns en ansvarig
förorenare eftersom detta bedöms ge en större miljönytta.
•

Offentliga parker
Tillsynen omfattar framtagande av föreläggande om att fastighetsägaren ska inkomma med
provtagningsplan och sedan utföra undersökningar enligt provtagningsplanen. Tillsynen
omfattar också granskning av provtagningsplan och undersökningsrapport. Påvisas
föroreningar vid undersökningen som kan innebära en risk för människors hälsa ska dessa
avhjälpas och krav kommer då att ställas på försiktighetsmått vid en avhjälpandeåtgärd.
0 timmar per år. Behovsprioriterad tillsyn på offentliga parker har prioriterats bort till förmån
för bland annat ansvarsutredningar och planerad tillsyn där det finns en ansvarig förorenare
eftersom detta bedöms ge en större miljönytta. I dagsläget hanteras anmälningsärende vid
anläggningsarbeten i parkerna, då krav om sanering kan ställas i enskilda ärenden.

•

Planerad tillsyn
Inom planerad tillsyn kommer tillsyn bedrivas för att ansvarig förorenare ska bekosta
undersökningar och eventuella avhjälpandeåtgärder. Ärenden inom den planerade tillsynen
kan exempelvis startas efter en ansvarsutredning, när miljöfarliga verksamheter lägger ner
eller om det vid ett tillsynsbesök uppmärksammas en risk för föroreningsskada av mark,
grundvatten eller byggnad.
Den planerade tillsynen är eftersatt och det finns ett stort behov att starta tillsynsärenden. Det
kan exempelvis vara att förelägga verksamhetsutövare om att utföra undersökningar på
fastigheter där det finns uppgifter om påträffade föroreningar i fastighetsgräns vid till
exempel förskolor och skolor.
Tillsynen omfattar framtagande av föreläggande om att ansvarig ska inkomma med
provtagningsplan och sedan utföra undersökningar enligt provtagningsplanen. Tillsynen
omfattar också granskning av provtagningsplan och undersökningsrapport. Påvisas
föroreningar vid undersökningen som kan innebära en risk för människors hälsa eller miljö
ska dessa avhjälpas och krav kommer då att ställas på försiktighetsmått vid en
avhjälpandeåtgärd.
200 timmar år 2020. Eftersom arbetet med ansvarsutredningar inte prioriterats de senaste
åren är behovet av planerad tillsyn under 2020 inte så stort. Följande år när fler
ansvarsutredningar utförts kommer behovet av planerad tillsyn att öka. Enligt
Naturvårdsverket har miljöförvaltningen ett ansvar för att ställa krav på åtgärder av
förorenade områden där det finns ansvariga verksamhetsutövare och fastighetsägare.

•

Skolor och förskolor
Tillsynen omfattar framtagande av föreläggande om att den som driver skolan eller förskolan
ska inkomma med provtagningsplan och sedan utföra undersökningar enligt
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provtagningsplanen. Tillsynen omfattar också granskning av provtagningsplan och
undersökningsrapport. Påvisas föroreningar vid undersökningen ska dessa avhjälpas och krav
kommer då att ställas på försiktighetsmått vid en avhjälpandeåtgärd.
0 timmar per år. Då det finns ett stort antal skolor och förskolor anser vi att tillsynen mest
effektivt bedrivs genom att starta ett projekt där vi kan arbeta systematiskt med
markundersökningar inom dessa verksamheter. Innan en sådan tillsyn påbörjas måste detta
förankras med de andra förvaltningarna inom Malmö stad. Tillsynen är inte prioriterad i
första hand, till förmån för bland annat ansvarsutredningar och planerad tillsyn där det finns
en ansvarig förorenare, eftersom detta bedöms ge en större miljönytta
•

Småbåtshamnar med båtuppställningsplatser
Tillsynen verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt utföra
avhjälpandeåtgärder vid småbåtshamnar med båtuppställningsplatser. Inledningsvis behöver
en inventering av småbåtshamnar med båtuppställningsplatser utföras.
Läckande båtbottenfärgen påverkar och förorenar både sedimenten i hamnbassänger och
marken där båtarna står under vintern. Under sommarhalvåret kan båtuppställningsplatser
nyttjas för andra ändamål till exempel campingplats för husvagnar och evenemang. Med
tanke på hur förorenade dessa platser kan det vara hälsovådligt både för människor (framför
allt för små barn som leker på marken) och djur.
25 timmar per år. En inledande inventering av småbåtshamnar med båtuppställningsplatser
behöver utföras. Därefter beräknas krav på utredning kunna ställas på ansvariga
verksamhetsutövare under 2021 och 2022. Med tanke på hur förorenade dessa platser kan
vara är det potentiellt hälsovådligt både för människor, framför allt för små barn som leker på
marken, och djur som vistas på platserna. Länsstyrelsen Skåne anser därför att det är mycket
viktigt att Malmö har vetskap om hur förorenade dessa platser är och vidtar nödvändiga
åtgärder.
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•

Vattenområden
Tillsynen verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt utföra
avhjälpandeåtgärder vid vattenområden inom Malmö. Tillsynen omfattar framtagande av
föreläggande om att fastighetsägaren ska inkomma med provtagningsplan och sedan utföra
undersökningar enligt provtagningsplanen. Tillsynen omfattar också granskning av
provtagningsplan och undersökningsrapport. Påvisas föroreningar vid undersökningen som
kan innebära en risk för människors hälsa ska dessa avhjälpas och krav kommer då att ställas
på försiktighetsmått vid en avhjälpandeåtgärd.
För att vi ska kunna bedöma vilken påverkan ett utsläpp av länsvatten har på Malmös
vattenområden behövs undersökningar av vatten och sediment utföras. Föroreningskällor
kan påverka sediment och vattenkvalitet i Malmö kanal, hamnbassänger och Öresund.
0 timmar per år. Behovsprioriterad tillsyn av vattenområden har prioriterats bort till förmån
för bland annat ansvarsutredningar och planerad tillsyn där det finns en ansvarig förorenare
eftersom detta bedöms ge en större miljönytta.

•

Ärendedialog och samsyn
Det finns ett stort behov att handläggare som arbetar med förorenade områden får möjlighet
att diskutera sakfrågor i ärenden så att ärenden bedöms på ett likvärdigt sätt. Ärendedialog
och samsyn omfattar diskussion kring specifika ärenden och denna tid debiteras
verksamhetsutövaren. Ärendedialog och samsyn omfattar även diskussion kring generella och
principiella ställningstagande. I dessa diskussioner kommer förvaltningens beslutade riktlinjer
att användas.
750 timmar skattefinansierad tid och 250 timmar debiterbar tid per år. Ärendedialog och
samsyn är en förutsättning för en effektiv handläggning samt för att säkerställa att alla
verksamhetsutövare får samma krav.
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Tillsyn sporadiskt
• Pågående kemtvättar
Tillsynen verkar för att undersöka föroreningssituationen och eventuellt utföra
avhjälpandeåtgärder vid pågående kemtvättar. Tillsynen omfattar framtagande av
föreläggande om att verksamhetsutövaren ska inkomma med provtagningsplan och sedan
utföra undersökningar enligt provtagningsplanen. Tillsynen omfattar också granskning av
provtagningsplan och undersökningsrapport. Påvisas föroreningar vid undersökningen som
kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön ska dessa avhjälpas och krav kommer
då att ställas på försiktighetsmått vid en avhjälpandeåtgärd.
I Malmö finns idag fyra pågående kemtvättsverksamheter. Klorerade lösningsmedel sprids
ofta via grundvattnet och ämnena kan spridas långt från den fastighet där utsläppet ägde rum.
Ångor avgår från grundvattnet och kan därefter tränga in i byggnader där halterna sedan
koncentreras. Inandning av ånga kan innebära en hälsorisk för människor och kan påverka
det centrala nervssystemet samt lever och njurar. Många ämnen är också cancerogena.
200 timmar år 2020. Då det i dagsläget finns ansvariga verksamhetsutövare på de pågående
kemtvättarna bedöms behovet av att prioritera tillsyn på dessa objekt som stort. Ställs inte
krav nu finns risken att de ansvariga verksamhetsutövarna inte bekostar utredningar och
eventuella avhjälpandeåtgärder då de till exempel kan gå i konkurs eller lägga ner sin
verksamhet. Med hänsyn till att det endast finns fyra pågående kemtvättar i Malmö bedömer
vi att samtliga kemtvättar behöver få föreläggande om att inkomma med provtagningsplan
samtidigt för att inte påverka konkurrensen dem emellan.
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Skattefinansierat








Avgiftsfinansierat








Ansökan om vitesutdömanden
Delgivning
Obefogade och felriktade klagomål
Remisser från andra myndigheter
Remisser avseende översiktsplaner,
detaljplaner och bygglov
Rådgivning och information
Samverkansgrupper internt och externt
Åtalsanmälningar
Överklaganden
Anmälan om avvattning av avfall
Anmälan om återvinning av avfall i
anläggningsändamål
Befogade klagomål
Förorenade byggnader
Förorenad mark
Sanktionsavgifter
Utlämnande av handling

20
40
40
50
400

20
40
40
50
400

20
40
40
50
400

300
700
50
250
50
100

300
800
50
300
50
100

300
800
50
300
50
100

10
200
2 850
20
20

10
300
3 100
20
20

10
300
3 100
20
20

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat
• Ansökan om vitesutdömanden
20 timmar per år. Antalet beslut om utdömanden av viten är få.
•

Delgivning
40 timmar per år. Antal ärenden där vi personligen behöver delge alternativt anlita polisen för
delgivning är få.

•

Obefogade och felriktade klagomål
10 timmar per år. Antalet klagomål inom förorenade områden är få. Tidigare år har det
inkommit ett fåtal årligen varav något eller några är obefogade.

•

Remisser från andra myndigheter
Länsstyrelsen Skåne skickar varje år ut en sammanställning över samtliga MIFO-objekt där vi
behöver uppdatera information. Vi kan även få nya vägledningar från till exempel
Naturvårdsverket och SGI på remiss.
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50 timmar per år. Den uppskattade tiden för remissvar i tillsynsplanen är beräknad så att vi
ska kunna svara länsstyrelsen angående den obligatoriska uppdateringen av MIFO-objekt i
riskklass 1 och 2.
•

Remisser avseende översiktsplaner, detaljplaner och bygglov
400 timmar per år. Inför en ny detaljplan behöver vi yttra oss om markens lämplighet
eftersom stadsbyggnadskontoret då behöver vårt yttrande för att kunna göra en bedömning
om marken är lämplig för den planerade markanvändningen. Det pågår ett arbete inom
staden med att effektivisera stadsutvecklingen och beroende på vad som bestäms där kan
arbetssätt och behov komma att förändras. Bygglov kan till exempel skickas som remiss om
det i detaljplanen anges att Innan startbesked lämnas ska markföroreningar vara avhjälpta.
Stadsbyggnadskontoret behöver då vårt remissvar för att kunna göra bedömningen om
markföroreningarna är avhjälpta. Bygglov kan till exempel också skickas som remiss om en
byggnad som använts för industriändmål ska omvandlas till bostäder.

•

Rådgivning och information
100 timmar per år. Det är ofta komplicerat att undersöka och avhjälpa föroreningar inom ett
område och det finns därför ett behov bland verksamhetsutövare och privatpersoner att få
råd om hur föroreningar bör hanteras och undersökningar utformas. Rådgivning och
information omfattar även utlämning av allmän handling vilket är omfattande inom
förorenade områden.

•

Samverkansgrupper internt och externt
700 timmar år 2020. Det finns ett stort behov av att samverka kring förorenade områden
inom avdelningen, miljöförvaltningen, staden samt med övriga externa verksamhetsutövare.
Genom att samarbeta med aktörer inom stadsutveckling kan vi tidigt i processen framföra
synpunkter och informera om gällande lagstiftning och därmed minska risken för stopp i
slutet av exploateringen.

•

Åtalsanmälningar
50 timmar per år. Antalet åtalsanmälningar inom förorenade områden är få.

•

Överklaganden
250 timmar år 2020. När beslut överklagas behöver vi yttra oss till överinstans. Framtagande
av yttrande tar ofta lång tid och kan involvera flera handläggare. I vissa fall får vi föreläggande
om att yttra oss i överklagande ärenden från överinstans. Här ingår även tid som läggs då
miljöförvaltningen överklagar beslut eller dom från länsstyrelsen eller mark- och
miljödomstolen.
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Avgiftsfinansierat
• Anmälan om avvattning av avfall
Vattenområden, till exempel diken, dammar och hamnområden behöver underhållas genom
muddring för att dess funktion ska bibehållas. För att underlätta den efterföljande
hanteringen av sediment som muddrats sker ofta en avvattning av avfallet. Om mängden
avfall som behöver avvattnas understiger 2 000 ton per kalenderår behöver detta anmälas till
miljöförvaltning.
50 timmar per år. Motiv: Avvattning av avfall är anmälningspliktigt och kan därför inte
prioriteras bort. För att hantera inflödet kommer handläggningstiden per ärende att minskas
genom exempelvis bortprioritering av möten med verksamhetsutövare samt
bortprioriteringar av inspektioner vid pågående avvattning.
•

Återvinning av avfall i anläggningsändamål
Varje år inkommer cirka tio ärenden gällande återvinning av avfall i anläggningsändamål.
Storleken på återvinningen kan variera kraftigt vilket påverkar handläggningstiden.
100 timmar per år. Återvinning av avfall i anläggningsändamål är anmälningspliktigt och kan
därför inte prioriteras bort. För att hantera inflödet kommer handläggningstiden per ärende
att minskas genom exempelvis bortprioritering av möten med verksamhetsutövare samt
bortprioriteringar av inspektioner vid pågående återvinning.

•

Befogade klagomål
10 timmar per år. Antalet klagomål inom förorenade områden är få.

•

Förorenade byggnader
Varje år inkommer cirka 40 ärenden gällande förorenade byggnader som behöver handläggas.
Tillsynen omfattar exempelvis granskning och bemötande av materialinventeringar,
riskbedömningar och åtgärdsutredningar. Tillsynen omfattar också framtagande av beslut
efter en anmälan om avhjälpandeåtgärder och möten med verksamhetsutövare.
200 timmar per år. Det finns inte resurser för att handlägga samtliga inkommande ärenden i
samma utsträckning och det finns därför ett behov av att prioritera så att ärenden som
genererar stört miljönytta prioriteras, till exempel en industrilokal som ska omvandlas till
bostäder eller till förskolor och skolor. För att hantera inflödet kommer handläggningstiden
per ärende att minska genom exempelvis standarformuleringar vid bemötande av
materialinventeringar, bortprioritering av möten med verksamhetsutövare samt
bortprioriteringar av inspektioner vid pågående avhjälpandeåtgärder.

•

Förorenad mark
Varje år inkommer cirka 200 ärenden gällande förorenad mark som behöver handläggas. Ett
ärende pågår i genomsnitt i två år. Antalet inkommande ärenden förväntas öka under
kommande år eftersom Malmö ska växa och förtätas inom områden med hög risk för
föroreningar i mark.
Tillsynen omfattar exempelvis granskning och bemötande av provtagningsplaner,
markundersökningsrapporter, riskbedömningar och åtgärdsutredningar. Tillsynen omfattar
också framtagande av beslut efter en anmälan om avhjälpandeåtgärder och möten med
verksamhetsutövare.
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2 850 timmar år 2020. Det finns inte resurser för att handlägga samtliga inkommande ärenden
i samma utsträckning och det finns därför ett behov av att prioritera så att ärenden som
genererar stört miljönytta prioriteras, till exempel exploateringsärenden och ombyggnation av
förskolor och skolor.
När handläggningsprocessen effektiviseras under 2020 kommer handläggningstiden per
ärende att förkortas. En översyn kommer även utföras för att säkerställa att vi endast
handlägger ärenden inom vårt tillsynsansvar.
För att hantera inflödet innan effektiviseringarna under 2020 utförts kommer
handläggningstiden per ärende att minska genom exempelvis bortprioritering av möten med
verksamhetsutövare samt bortprioriteringar av inspektioner vid pågående
avhjälpandeåtgärder.
Handläggningstiden per ärende kommer också minskas för att frigöra tid till att utföra
ansvarsutredningar och planerad tillsyn. Eftersom principen om att förorenaren ska betala
lyfts i både EU-direktivet och i nationell miljölagstiftning behöver Malmö prioritera att arbeta
aktivt med att få den som förorenat att betala för åtgärderna så att kostnaden inte hamnar på
en eventuell exploatör. Miljönyttan bedöms bli störst om tillsyn bedrivs på Malmös potentiellt
mest förorenade fastigheter.
•

Sanktionsavgifter
20 timmar per år. Motiv: Antalet beslut om sanktionsavgifter är få.

•

Utlämnande av handlingar
20 timmar per år. Motiv: Antalet utlämnande av handling där arbetstiden för utlämnandet
överstiger 15 minuter är få.

Våra prioriteringar
Enheten utgår ifrån den befintliga tillgängliga tillsynstiden som finns avsatt för enheten under år
2020. Prioriteringarna i tillsynsplanen utgår därmed ifrån den tillgängliga tillsynstiden och där vårt
arbete ger mest miljö- och hälsoeffekter
Se vidare sammanställning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningens samlade behovsutredning och
tillsynsplan 2020–2022 i bilaga 2.
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Tryggare Malmö
Syftet med satsningen Tryggare Malmö är att genomföra fokuserad myndighetstillsyn tillsammans
med Skatteverket, Polisen, Tullverket, Kronofogden, Stadsbyggnadskontoret, Tillståndsenheten,
Räddningstjänst Syd och Arbetsmiljöverket. Kommunala och statliga myndigheters kontroll utgör
ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Det finns en hel del verksamheter i
Malmö som inom de flesta områdena inte följer gällande lagstiftning. Dessa verksamheter är en
del av den svarta ekonomin och bidrar till upplevelsen av otrygghet. De olovliga och olagliga
verksamheterna är dessutom ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder
till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna.
För att kunna utföra tillsynsinsatser på ett effektivt sätt krävs en stor flexibilitet i arbetssättet.
Myndigheterna måste hela tiden vara beredda på att utvärdera och förändra sina prioriteringar
och arbetsmetoder. I det ingår att hela tiden arbeta med uppsökande kontroller, men även att
snabbt kunna agera på tips initierat av polis eller annan myndighet. En stor del av arbetet går ut
på fastighetsövergripande inventeringar där många av de oseriösa verksamheterna hittas. Det är
ofta svårt att förutse mängden arbete en tillsynsinsats genererar.
Om myndigheterna inte utför sitt uppdrag, eller inte har tillräckliga resurser kommer, oseriösa
aktörer att utnyttja detta. När oseriösa aktörer inte kontrolleras riskerar deras affärsidé att sprida
sig. En kontinuerlig och noggrann myndighetskontroll leder till lika förutsättningar för alla
verksamheter. Det gör att de kan konkurrera på lika villkor utan att sådana som fuskar får
fördelar som laglydiga verksamheter inte har.
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BEHOVSUTREDNING FÖR TRYGGARE MALMÖ 2020–2022

Skattefinansierat
Övergripande 











Skattefinansierat
Branscher








Skattefinansierat Övergripande
Samordning
Samverkansgrupper internt och externt
Åtalsanmälningar
Remisser
Ansökan om vitesutdömanden
Sanktionsavgifter
Obefogade och felriktade
klagomål/misstänkt olägenhet
Överklaganden
Information/rådgivning
Utlämnande av allmän handling
Delgivning
Ansvarsutredningar för illegala
verksamheter/Kartläggning
Skattefinansierat Branscher
Olovliga boenden
Samlingslokaler
Hygieniska behandlingsverksamheter
Grossister och importörer
Detaljhandel
Miljöfarlig verksamhet
Sprängämnesprekursorer
Otrygga utemiljöer

4600

4600

4600

1980

1980

1980

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat – Övergripande
• Samordning
Miljöförvaltningen har samordningsansvaret för projektet Tryggare Malmö, vilket kräver
särskild avsatt tid. Samordning sker tillsammans med andra myndigheter och med andra
förvaltningar inom Malmö stad. I detta arbete inkluderas planering för möten och
gemensamma inspektioner samt att ta fram underlag för objekt och kartläggning.
•

Samverkansgrupper internt och externt
Projektet Tryggare Malmö i sig bygger på att samarbeta mellan myndigheter. Deltagande i
grupper som rör trygghet och säkerhet i staden. Av den anledningen läggs mycket tid på
detta.
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•

Åtalsanmälningar
Behovet beräknas till Skattefinansierat – Övergripande totalt 4600 timmar.

•

Remisser
Vi är remissinstans till stadsbyggnadskontoret.

•

Ansökan om vitesutdömanden
Inom de branscher vi besöker krävs det att våra beslut förenas med vite för att laglydigheten
är låg.

•

Sanktionsavgifter
Inom de branscher vi besöker är det vanligt förekommande med otillåtna och oregistrerade
verksamheter, som kräver sanktionsavgifter.

•

Obefogade och felriktade klagomål/misstänkt olägenhet
Inkommande klagomål inkommer oftare till ordinarie enheter. Enstaka tips behöver ibland
hanteras av arbetsgruppen Tryggare Malmö.

•

Överklagan
För att kunna driva ärenden har vi rätt att fatta beslut, dessa beslut kan sedan överklagas av
motparten. Det finns också ärenden där överinsatser fattar beslut som vi utifrån rättssäkerhet
eller ny lagstiftning väljer att överklaga. Besluten inom Tryggare Malmö har hittills överklagats
i stor omfattning. Dessutom fattar vi beslut inom områden som helt saknar rättspraxis eller
vägledning från våra vägledande tillsynsmyndigheter, vilket kräver mycket tid i
beslutsfattarprocessen.

•

Information och rådgivning
Många områden och tillsynsobjekt är nya för oss, vilket innebär att vi behöver ta fram mycket
nytt informationsmaterial. Vi har också sett ett behov av att materialet översätts till andra
språk än svenska och engelska. Vi lägger också ner tid på rådgivning åt andra kommuner.

•

Utlämnande allmän handling
Vi prioriterar utlämnande av allmän handling eftersom allmänheten har rätt till insyn i hur vi
arbetar. Intresset för våra ärenden är stort från media, varför utlämnande av allmänna
handlingar är vanligt förekommande. Eftersom många av ärendena behöver sekretessgranskas
innan utlämnande krävs extra tid.

•

Delgivning
Det är nödvändigt att ur rättssäkerhetsperspektiv försäkra sig om att den berörda
verksamhetsutövaren har tagit del av de beslut vi som myndigheten fattar. Då det är många
oseriösa verksamheter som inte vill ge sig tillkänna så tar delgivning mycket tid.

•

Ansvarsutredningar för illegala verksamheter och kartläggning
Ansvarsutredningar för att klargöra ansvarsförhållanden avseende illegala verksamheter. I
arbetet ingår att finna om det finns någon adressat för krav på undersökningar, utredningar
och/eller åtgärder för att uppfylla rådande lagstiftning. I detta arbete ingår också
avstämningar och rapporteringar till andra myndigheter samt uppföljning och kontinuerlig
tillsyn på verksamheter för att kartlägga samband mellan aktörer och områden.
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Då många verksamheter är illegala och oregistrerade så läggs mycket tid på att utreda vem
som är ansvarig och föremål för beslut. Oftast behövs fördjupade utredningar för att följa
hela kedjan, exempelvis från grossist till handel.
Skattefinansierat - Branscher
• Olovliga boenden
Tillsyn över olovliga boenden är de lokaler där boenden inte är möjliga utifrån miljöbalken,
plan- och bygglagen samt brandskyddsregler. Dessa boenden kan finnas i industrilokaler,
verkstäder, massagesalonger, källare, restauranger, kolonistugeområden, övergivna
kontorslokaler, garage, uthus, byggarbetsplatser m.m. Tillsynen sker både med punktinsatser
men även med fastighetsövergripande tillsyn.
Vi ser ett stort behov av att kontinuerligt arbeta mot de olovliga boenden, då dessa bidrar till
stadens svarta ekonomi, samt att människorna som bor där hamnar i en stark
beroendeställning. Det är i de olovliga boendena vi ser de största olägenheterna.
•

Samlingslokaler
Samlingslokaler kan omfatta allt från föreningslokaler, spelklubbar och religiösa rum till
otillåtna nattklubbar, svartklubbar och rökcaféer. Eftersom Malmö är en gammal industristad
finns det många lokaler som är tänkta för industri, men som numera används till annat.
Förutom att verksamheterna i sig är oanmälda eller otillåtna, är vanligt förekommande brister
avsaknad av bygglov, bristande utrymningsvägar och brandskydd, bristande ventilation och
förekomst av olovliga boenden. Det har i Malmö funnits ett flertal vattenpipscaféer som
tillhandahållit röksessioner. Caféerna har oftast organiserat sig som föreningar med
uppfattningen om att gällande lagstiftning inte behövt följas. Förutom att det inte är tillåtet att
röka i offentliga miljöer utgör oskattad tobak ett stort problem och är ofta en del i
organiserad brottslighet. Det kan handla om allt från mindre handlare till storskaliga
kriminella nätverk som bedriver sofistikerad ekonomisk brottslighet på bekostnad av
befolkningens hälsa och samhällets välfärd.
Inom Tryggare Malmö har hittills ett flertal inventeringar utförts för att se vilka verksamheter
som finns, och om lokalerna är anpassade för ändamålet. Ett flertal beslut om förbud har
fattas av miljöförvaltningen och av övriga myndigheter inom projektet, vilket har lett till att
flertalet av de illegala klubbarna stängt ner.
Vi ser ett fortsatt stort behov att arbeta myndighetsövergripande med uppsökande tillsyn
inom detta område för att motverka att nya verksamheter drivs utan att följa flera olika
lagstiftningar. Dessutom finns ett stort behov av att följa upp de redan besökta
verksamheterna. Ett flertal av förbuden har överklagats i stor omfattning och vi har noterat
att verksamheterna omorganiserar sig och hittar nya former för sin organisation, alternativt
söker sig till andra lokaler för att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Fortsatt tillsyn är
av största vikt för att motverka att illegala verksamheter snedvrider konkurrensen bland de
aktörer som erbjuder motsvarande utbud, men som är registrerade och redovisar sina skatter,
avgifter och följer rådande lagstiftning. Fortsatt tillsyn är också en viktig del i arbetet för att
öka tryggheten för de boende i Malmö.
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•

Hygieniska behandlingsverksamheter
Inom Tryggare Malmö avser tillsyn på hygieniska behandlingsverksamheter sådana
verksamheter som inte prioriterats inom den ordinarie tillsynen, exempelvis
thaimassagesalonger och nagelsalonger. Väsentligt för urvalet av bransch är att det finns ett
behov av att samverka med andra förvaltningar och myndigheter med anledning av komplexa
brister kopplade till registrering och ägarförhållanden, arbetsförhållande, olovlig
boendesituation samt olika former av människohandel. Utöver detta är vanligt
förekommande brister inom miljö- och hälsoskydd bristande ventilation och lokalutformning,
bristande hygienrutiner som i sin tur kan leda till smittspridning, infektioner och allergier,
samt användning av otillåtna och allergiframkallande produkter eller läkemedel. Även frisörer
skulle behöva bli föremål för utredning och tillsyn. Massagesalonger kommer att utredas inför
taxeöversyn 2020 att få årlig tillsynsavgift
I Malmö finns det idag drygt 100 st. thaimassagesalonger och minst lika många nagelsalonger.
Att besöka samtliga vart tredje år skulle innebära att vi besöker cirka 66 st. per år med en
handläggningstid på 9 h per besök. Utöver detta krävs ytterligare tid för uppföljningsbesök,
inventering och uppsökande tillsyn eftersom verksamheterna inte är anmälningspliktiga.

•

Grossister och importörer
Kosmetiska produkter, elektronik, kemiska produkter, elektronik samt leksaker.
Genom uppsökande tillsyn ute i olika industriområden samt genom tillsynen i butiker samt
loppmarknader har källor till olagliga, farliga produkter kunnat spåras. Miljöförvaltningen har
på så sätt kunnat gå högre upp i kedjan till grossisterna för att stoppa försäljningen till andra
(se detaljhandel nedan). Ett stort antal produkter importeras direkt från land utanför
EU/EES som Kina samt Mellanöstern. Vissa av dessa produkter måste uppfylla vissa krav
samt lagar, vilket de inte gör. Dessa produkter kan vara cancerframkallande, akut toxiska,
samt hormonstörande. Genom denna tillsyn kan vi förhindra att farliga samt olagliga
produkter hamnar hos konsumenter.
Om malmöborna ska kunna vara trygga med de produkter de konsumera, så krävs en stark
kontroll av myndigheten. Sedan projektstart har vi uppmärksammat en stor ström av icke
lagliga varor in i landet, främst från Kina samt mellanöstern.

•

Tillsyn av detaljhandel
Vid uppsökande tillsyn på s.k. loppmarknader samt mindre livsmedelsbutiker och
elektronikbutiker har det visat sig att det finns ett stort antal osäkra, olagliga samt farliga
produkter till försäljning. Detaljhandeln är ett område där det är lätt att fuska, tex genom egen
import, inte betala skatt eller använda sig av svart arbetskraft. Vid inspektioner har det
påträffats insmugglade produkter som olagliga läkemedel, kosmetiska och kemiska produkter,
leksaker samt elektronik som inte uppfyller de krav som finns. Vissa kosmetiska produkter
samt leksaker kan innehålla ämnen som är cancerframkallande, som kan orsaka mutationer,
som är skadliga för människans fortplantning samt allergiframkallande, elektronik som är
strömförande, avge farliga kemikalier eller är brandfarliga. Samarbetet med andra
myndigheter, såsom polisen, skatteverket, tullen har visat sig vara effektivt då det inneburit att
farliga produkter snabbt kan tas bort från marknaden.
Inom följande produktområden ser vi av erfarenhet störst behov:
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-

Läkemedel:
Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandel utanför apotek. För att få sälja
receptfria läkemedel måste alla försäljningsställen göra en anmälan till Läkemedelsverket.
Om receptfria läkemedel används eller hanteras på fel sätt kan de orsaka stor skada för
människa och miljö. Tillsyn på oanmälda försäljningsställen av läkemedel har tidigare inte
bedrivits och har endast kunnat påbörjas genom detta fokuserade tillsynsarbete. Vid
kontroller har ansvarig inte kunnat visa var läkemedel är inköpta, vi kan få svar som att:
”den har jag köpt på loppis”. Det är också på dessa oanmälda butiker, där helt olagliga
läkemedel som inte ens får säljas på apotek, hittats. Genom tillsynen i butikerna har källan
till de olagliga läkemedlen spårats. Miljöförvaltningen har på så sätt kunnat gå högre upp i
kedjan till grossisterna för att stoppa försäljningen till andra. Miljöförvaltningen
samarbetar här med Läkemedelsverket. Under tillsyn av otillåten handel med läkemedel
kontrolleras även att pantlagstiftning följs. Det fuskas genom att det säljs burkar och
flaskor som inte ingår i det svenska retursystemet.

-

Elektronik:
Miljöförvaltningen utför tillsyn tillsammans med bl.a. Elsäkerhetsverket och
Kemikalieinspektionen. Elektronik ska vara märkta med CE-märket,
tillverkarens/importörens namn samt batchnummer.

-

Kosmetiska produkter:
Genom tillsyn i butiker hittas många produkter som inte följer EU-förordningen om
kosmetiska produkter. Vissa kosmetiska produkter kan innehålla skadliga och
allergiframkallande ämnen. Även om vissa av dessa ämnen är förbjudna förekommer de
fortfarande. Tillsynen har visat att det är vanligt med import av kosmetika från utanför
EU/EES, där motsvarande lagstiftning inte finns. Tillsynen har visat att vi måste arbeta
mer med denna typ av produkter, speciellt som barn ofta kommer i kontakt med
kosmetiska produkter. Tillsynen sker i nära samarbete med Läkemedelsverket.

-

Kemiska produkter:
Om man importerar kemiska produkter så ska man anmäla sin verksamhet till
kemikalieinspektionen. Man ska följa de regler som finns i CLP förordningen.
Miljöförvaltningen samarbetar med Kemikalieinspektionen.

-

Pyroteknik:
Otillåten tillverkning, försäljning och hantering av pyrotekniska produkter utgör en stor
källa till otrygghet. Pyrotekniska produkter kan också innehålla kemikalier som är skadliga
för hälsa och miljö samt utgöra en stor brand- och explosionsrisk. I samarbete med
Räddningstjänst.

Om malmöborna ska kunna vara trygga med de produkter de konsumerar, så krävs en stark
kontroll av myndigheten. Sedan projektstart har vi uppmärksammat en stor ström av icke
lagliga varor in i landet, främst från Kina samt mellanöstern och Indien.
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•

Miljöfarlig verksamhet
Uppsökande tillsyn har visat att det finns olika miljöfarliga verksamheter som inte följer
lagstiftningen. Följande områden har behov av tillsyn: otillåten hantering av kemiska
produkter, pyroteknik, tillverkning av e-vätska, tryckerier, oanmälda kemtvättar inkl. kurirer,
tandläkare (brott mot välfärden, ev. samarbete med försäkringskassan), vårdcentraler,
trafikskolor, taxiverksamhet, åkerier (energi- och transport).
Vi ser ett stort behov av att lägga tid på att hitta de verksamheter som inte självmant anmält
sig/sökt tillstånd hos miljöförvaltningen. Detta skapar en ojämn konkurrens mot de företag
som är registrerade och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Denna tillsyn sker i
samarbete med enheterna.

•

Sprängämnesprekursorer
Malmö har under de senaste åren drabbats av en rad sprängningar och larm om sprängfarliga
föremål. Dessa händelser har en stor påverkan på malmöbornas trygghet. Miljöförvaltningen
har möjligheten att arbeta förebyggande mot sprängningar genom tillsyn av
sprängämnesprekursorer (kemiska ämnen som missbrukas för att tillverka sprängämnen).
Potentiellt samarbete med Polisen, Tullverket och MSB. Även vid de tillsyn ute i detaljhandel
ska tillsyn ske.
Vi ser ett stort behov av att lägga tid på att inventera hantering och försäljning av
sprängämnesprekursorer i Malmö. Arbetet är viktigt för malmöbornas trygghet och för att
visa vad miljöförvaltningen kan tillföra i arbetet mot sprängningar.

•

Otrygga utemiljöer
Brister i den fysiska miljön såsom skadegörelse, graffiti, nedskräpning, bristfällig belysning
och allmänt misskötsel av fasader och utemiljöer har negativ påverkan på upplevd trygghet.
Inom Tryggare Malmö är vårt huvudfokus riktat mot de utemiljöer som inte kontrolleras
regelbundet genom ordinarie tillsyn och som oftast ha koppling till oseriösa verksamheter
eller fastighetsägare, kriminella aktiviteter och/ eller som har pekats ut av polisen som särskilt
utsatta. Platser och miljöer som kan ingå är allt från passager, parkeringar, garage, cykelbanor,
parker och torg. Insatser kan vara riktade mot en specifik plats eller som en del av ett
helhetsgrepp riktad mot en fastighet eller avgränsat område.
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TILLSYNSPLAN FÖR TRYGGARE MALMÖ 2020–2022

Skattefinansierat
Övergripande 









Skattefinansierat
Branscher








Samordning
Samverkansgrupper internt och externt
Åtalsanmälningar
Remisser
Sanktionsavgifter och viten
Obefogade och felriktade klagomål
Överklaganden
Information/rådgivning
Utlämnande av allmän handling
Delgivning
Ansvarsutredningar för illegala
verksamheter/Kartläggning
Olovliga boenden
Samlingslokaler
Hygieniska behandlingsverksamheter
Grossister och importörer
Detaljhandel
Sprängämnesprekursorer
Miljöfarlig verksamhet
Otrygga utemiljöer
Total tillsynstid

6580

6580

6580

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
Skattefinansierat – Övergripande
• Samordning
Miljöförvaltningen har samordningsansvaret för projektet Tryggare Malmö, vilket kräver
särskild avsatt tid. Samordning sker tillsammans med andra myndigheter och med andra
förvaltningar inom Malmö stad. I detta arbete inkluderas planering för möten och
gemensamma inspektioner samt att ta fram underlag för objekt och kartläggning.
•

Samverkansgrupper internt och externt
Tryggare Malmös deltagande i interna samarbetsgrupper såsom avdelningsövergripande
planerings- och samarbetsgrupper. Tryggare Malmös deltagande i externa samarbetsgrupper,
exempelvis branschvisa subgrupper, samt samarbeten med andra kommuner och
myndigheter. Deltagande i grupper som rör trygghet och säkerhet i staden.
Tryggare Malmö i sig bygger på att samarbeta mellan myndigheter. Av den anledningen läggs
mycket tid på detta.
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•

Åtalsanmälningar
Se vidare beskrivning i bilaga 2.

•

Remisser
Vi är remissinstans till stadsbyggnadskontoret.

•

Ansökan om vitesutdömanden
Inom de branscher vi besöker krävs det att våra beslut förenas med vite för att laglydigheten
är låg.

•

Sanktionsavgifter
Inom de branscher vi besöker är det vanligt förekommande med otillåtna och oregistrerade
verksamheter, som kräver sanktionsavgifter.

•

Obefogade och felriktade klagomål/misstänkt olägenhet
Inkommande klagomål hanteras ofta av ordinarie enheter. Enstaka tips behöver ibland
hanteras av arbetsgruppen Tryggare Malmö.

•

Överklagan
För att kunna driva ärenden har vi rätt att fatta beslut, dessa beslut kan sedan överklagas av
motparten. Det finns också ärenden där överinsatser fattar beslut som vi utifrån rättssäkerhet
eller ny lagstiftning väljer att överklaga. Besluten inom Tryggare Malmö har hittills överklagats
i stor omfattning. Dessutom tas beslut inom områden som helt saknar rättspraxis eller
vägledning från våra vägledande tillsynsmyndigheter, vilket kräver mycket tid i
beslutsfattarprocessen.

•

Information och rådgivning
Många områden och tillsynsobjekt är nya för oss, vilket innebär att vi behöver ta fram mycket
nytt informationsmaterial. Vi har också sett ett behov av att materialet översätts till andra
språk än svenska och engelska. Vi lägger också ner tid på rådgivning åt andra kommuner.

•

Utlämnande allmän handling
Vi prioriterar utlämnande av allmän handling eftersom allmänheten har rätt till insyn i hur vi
arbetar. Intresset för våra ärenden är stort från media, varför utlämnande av allmänna
handlingar är vanligt förekommande. Många av ärendena behöver sekretessgranskas innan
utlämnande vilket kräver mycket tid.

•

Delgivning
Det är nödvändigt att ur rättssäkerhetsperspektiv försäkra sig om att den berörda
verksamhetsutövaren har tagit del av de beslut vi som myndigheten fattar. Då det är många
oseriösa verksamheter som inte vill ge sig tillkänna tar delgivning mycket tid.
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•

Ansvarsutredningar för illegala verksamheter och kartläggning
Vi hanterar ansvarsutredningar för att klargöra ansvarsförhållanden avseende illegala
verksamheter. I arbetet ingår att finna om det finns någon adressat med krav på
undersökningar, utredningar och/eller åtgärder för att uppfylla rådande lagstiftning. I detta
arbete ingår också avstämningar och rapporteringar till andra myndigheter samt uppföljning
och kontinuerlig tillsyn på verksamheter för att kartlägga samband mellan aktörer och
områden.
Då många verksamheter är illegala och oregistrerade läggs mycket tid på att utreda vem som
är ansvarig och föremål för beslut. Oftast behövs fördjupade utredningar för att följa hela
kedjan, exempelvis från grossist till handel.

Skattefinansierat – Branscher
• Olovliga boenden
Målet är att förbjuda alla lokaler där boenden inte är möjliga/lämpliga utifrån miljöbalken,
plan- och bygglagen samt brandskyddsregler. Tillsynen omfattar nya lokaler som vi får
kännedom om, uppsökande och uppföljningar av redan utdömda. Tillsynen sker tillsammans
med Stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänst Syd.
•

Samlingslokaler
Det övergripande målet är att ingen svartklubb ska få bedrivas i Malmö. Tillsynen omfattar
nya objekt vi får kännedom om, uppsökande och återbesök av pågående ärenden. Vad gäller
andra lokaler, som inte är svartklubbar, där många människor samlas kommer särskild fokus
ligga på att förbjuda rökning och att hälsoskyddsbestämmelserna gällande ventilation och
hygien uppnås.
Tillsynen kommer bedrivas tillsammans med polis, skatteverket, tillståndsenheten,
stadsbyggnadskontoret och räddningstjänst syd.

•

Hygieniska behandlingsverksamheter
Det övergripande målet avser tillsyn på hygieniska behandlingsverksamheter som inte
prioriterats inom den ordinarie tillsynen, exempelvis thaimassagesalonger och nagelsalonger.
Väsentligt för urvalet av bransch är att det finns ett behov av att samverka med andra
förvaltningar och myndigheter med anledning av komplexa brister kopplade till registrering
och ägarförhållanden, arbetsförhållande, olovlig boendesituation samt olika former av
människohandel. Miljöförvaltningens del i denna tillsyn är att ställa krav på bristande
ventilation och lokalutformning, bristande hygienrutiner som i sin tur kan leda till
smittspridning, infektioner och allergier, samt användning av otillåtna och allergiframkallande
produkter eller läkemedel. Tillsynen kommer bedrivas i främst tillsammans med Skatteverket
och i förekommande fall med polisens människohandelsgrupp.

•

Grossister och importörer
Det övergripande målet avser tillsyn på grossister samt importörer av kosmetiska produkter,
elektronik samt leksaker för att förhindra att farliga samt olagliga produkter hamnar ute på
marknaden. Tillsynen omfattar nya objekt vi får kännedom om, uppsökande och återbesök av
pågående ärenden. Målet är att alla produkter ska vara säkra samt följa lagstiftning för att
förhindra att farliga samt olagliga produkter hamnar hos konsumenter. Tillsynen bedrivs av
miljöförvaltningen, men även i samarbete med Tullen, Kemikalieinspektionen,
Läkemedelsverket, Elsäkerhetsverket, Skatteverket samt Tillståndsenheten.
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•

Tillsyn av detaljhandel
Det övergripande målet är att genom tillsyn ute i mindre livsmedelsbutiker samt s.k.
loppmarknader, ska inga farliga samt olagliga produkter hamna hos konsumenter. Vid
inspektioner har det påträffats insmugglade produkter som olagliga läkemedel, kosmetiska
och kemiska produkter, leksaker, elektronik, burkar/flaskor som inte ingår i det svenska
pantsystemet samt pyroteknik som inte uppfyller de krav som finns. Tillsynen bedrivs av
miljöförvaltningen i nära samarbete med Tillståndsenheten, Räddningstjänst och Skatteverket
men även med Tull, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Elsäkerhetsverket samt
Polisen.

•

Sprängämnesprekursorer
Det övergripande målet är att miljöförvaltningen utifrån vår lagstiftning ska göra allt vi kan
för att stoppa sprängningarna i Malmö. Malmö har under de senaste åren drabbats av en rad
sprängningar och larm om sprängfarliga föremål. Dessa händelser har en stor påverkan på
malmöbornas trygghet. Miljöförvaltningen har möjligheten att arbeta dels förebyggande mot
sprängningar genom tillsyn av sprängämnesprekursorer (kemiska ämnen som missbrukas för
att tillverka sprängämnen) samt genom händelsestyrd tillsyn. Vi ser ett stort behov av att
lägga tid på att inventera hantering och försäljning av sprängämnesprekursorer i Malmö, samt
vid inspektioner ute i detaljhandel. Tillsynen bedrivs i nära samarbete med Polisen, Tullverket
och MSB.

•

Miljöfarlig verksamhet
Det övergripande målet är att bedriver man en miljöfarlig verksamhet i Malmö, ska
lagstiftningen följas. Verksamhetsutövare har skadlighet att följa lagstiftningen. Detta görs
inte alltid, på så sätt skapas en ojämn konkurrens gentemot andra företag som följer de krav
som finns i lagstiftningen. Effekten av vårt arbete blir ett rättvist företagsklimat samt att
minimera risker för miljö samt hälsa. Tillsynen omfattar nya objekt vi får kännedom om,
uppsökande och återbesök av pågående ärenden. Tillsynen bedrivs av miljöförvaltningen i
samarbete med Tillståndsenheten, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen, samt Polisen.

•

Otrygga utemiljöer
Brister i den fysiska miljön såsom skadegörelse, graffiti, nedskräpning, bristfällig belysning
och allmänt misskötsel av fasader och utemiljöer har negativ påverkan på upplevd trygghet.
Inom Tryggare Malmö är vår huvudfokus riktat mot de utemiljöer som inte kontrolleras
regelbundet genom ordinarie tillsyn och som oftast ha koppling till oseriösa verksamheter
eller fastighetsägare, kriminella aktiviteter och/eller som har pekats ut av polisen som särskilt
utsatta områden. Platser och miljöer som kan ingå är allt från passager, parkeringar, garage,
cykelbanor, parker och torg. Insatser kan vara riktade mot en specifik plats eller som en del av
ett helhetsgrepp riktad mot en fastighet eller avgränsat område. Tillsynen kommer att
prioriteras i Lindängen centrum.

Våra prioriteringar
Vi utgår från den befintliga tillgängliga tillsynstiden som finns avsatt för projektet under 2020.
Alla branscher som har identifierats i behovet kommer att bli föremål för tillsyn och utredning
utifrån tillgängliga resurser, där vi gör mest miljö- och hälsoeffekt.
Vi kommer prioritera där behovet är som störst och hela tiden omvärdera våra tillsynsinsatser så
vi verkar där vi ger mest effekt. Se vidare sammanställning för Miljö- och
hälsoskyddsavdelningens samlade behovsutredning och tillsynsplan 2020–2022 i bilaga 2.
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