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BEHOVSUTREDNING FÖR KEMI OCH INDUSTRI 2021–2023
Styrd tillsyn (A, B och C- verksamheter)
Branscher
Avfall
Begravningsverksamhet
Fordonstvätt
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Kemtvättar
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Lackerare
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Tryckerier
Förbrukning av organiska
lösningsmedel - Övriga
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.
Summa tidsbehov

Bedömt tillsynsbehov (h) per år
2021
2022
20
20
16
16
18
18

2023
20
16
18

50

50

50

45

45

45

15

15

15

199

199

199

484

484

484

47

34

34

56
45
61
39
545

56
45
61
39
545

56
45
61
39
545

354

354

354

465
159
10
161
2789

465
159
10
161
2776

465
159
10
161
2776

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 erfarenhet från tillsynen.


Avfall -(C-verksamhet)
Ett bolag hantering/lagring av kemiska produkter och som har betydande avfallshantering.
Behovet beräknas till 20 timmar per år.



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. 1 verksamhet.

Behovet beräknas till 16 timmar per år.


Fordonstvätt – (C-verksamheter)
Bolaget använder organiska lösningsmedel. Miljöpåverkan omfattar utsläpp till vatten samt
luft.
Behovet beräknas till 18 timmar per år.



Förbrukning av organiska lösningsmedel - Kemtvättar (C-verksamhet)
Bolagen använder organiska lösningsmedel i sin tvätteriverksamhet. 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.



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 45 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 15 timmar per år.



Förbrukning av organiska lösningsmedel – Övriga (C verksamheter)
Bolagen använder organiska lösningsmedel och är av blandad karaktär. Miljöpåverkan kan
omfatta utsläpp till luft och vatten. Därtill förekommer miljöpåverkan genom
kemikaliehantering, avfallshantering och omfattande energianvändning. Totalt 3 objekt med
årsavgifter.
Behovet beräknas till 199 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 47 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.



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 39 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 545 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 354 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 465 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 159 timmar per år.



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 161 timmar per år.

Behovsprioriterad tillsyn (U-verksamheter)
Planeringsmatris

Branscher

Tillsyn varje 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

Delsumma tidsbehov
Tillsyn vart annat år

Delsumma tidsbehov
Tillsyn vart tredje år

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

Delsumma tidsbehov
Summa tidsbehov

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

Bedömt tillsynsbehov
(h) per år
2021
2022
2023
129
129
129
350

350

350

26

26

26

572

572

572

89
142
467

89
142
467

89
142
467

30
480
2285
54

30
480
2285
54

30
480
2285
54

45
534
633
18

45
534
633
0

45
534
633
0

25
12
33
108
242
6

0
0
33
108
242
0

0
0
33
0
242
0

0
444
232
5
0
0
0
237
3599

10
393
0
0
0
0
0
0
3311

0
275
0
0
0
0
0
0
3311

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
 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 129 timmar per år. Totalt 20 objekt. 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 rördragningar.
Behovet beräknas till 350 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. 5 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 samt i fordon. Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en
sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) ska anmälas till
miljöförvaltningen och operatörerna ska 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
verksamheter som inte inkommit med rapporten i tid eller inte inkommit alls. Påföljden är
beslut 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 inkomna årtsrapporter 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.

Uppsökande tillsyn:
Utifrån erfarenhet och kontakt med entreprenörer uppskattar vi att det finns många
köldmedieanläggningar som inte är registrerade hos förvaltningen och därmed många
operatörer som inte skickar in årsrapport för dessa anläggningar. 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 förvaltningen. Uppsökande tillsyn behöver göras kontinuerligt varje år.
Kontroll och uppföljning av rapporter samt tillsyn av anläggningar:
Det finns ett behov av att kontrollera 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 572 timmar per år. Utifrån erfarenheter
har vi uppskattat tiden för de olika behoven inom området enligt nedanstående:



-

Digitalisering: 80 timmar under ett år.

-

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 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 89 timmar per år. Totalt finns 14 objekt.
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.



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 142 timmar årligen. Totalt 23 objekt med en uppskattad tillsynstid på 6
timmar per objekt.



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 i bland 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 467 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 cirka 250
fastigheter kvar som ska handläggas. Tiden uppskattas till 150 timmar per år.
Tillsynsbesök vid sanering: Behov av tid för tillsynsbesök vid sanering är cirka 2 timmar
per fastighet. För de fastigheter som där saneringsbehovet kvarstår blir behovet totalt 500
timmar vilket blir 166 timmar per år utslaget på 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 30 timmar per år.



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 ca 240 timmar per år för denna
typ av tillsyn vilket innebär cirka 20 tillsynsbesök. Vi ser att behovet är minst dubbelt så stort.

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 54 timmar vart annat år. Det finns 8 objekt varav 6st har fast årsavgift.



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 45 timmar per år. Det finns totalt 8 objekt varav 3st med fast årsavgift.
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 534 timmar per år. Totalt finns 178 tillsynsobjekt vars tillsyn delas
upp på två år enligt följande: 92 objekt 2021, 86 objekt 2022. Objekten har en årsavgift på 3
timmar vilket innebär att 6 timmar i tillsynstid läggs på varje objekt 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 2021. 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.



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 108 timmar år 2021, 108 timmar år 2022 och 0 timmar år 2023. Det
finns totalt 32 tillsynsobjekt. För varje objekt uppskattas behov av tillsynstid på 6 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 242 timmar per år. Det finns 121 objekt som fördelas över tre år.
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. (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 vart tredje år. Det finns 1 objekt med timavgift.

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. Miljöförvaltningen kommer
delta i Jordbruksverkets tillsynsprojekt om hästverksamheter år 2021.
Behovet beräknas till 232 timmar 2021. Det finns 59 tillsynsobjekt. För varje objekt
uppskattas tillsynsbehovet till 4 timmar.


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 2021. 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 fick 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 0 timmar år 2021. Det finns 2 objekt registrerade, enheten uppskattar
att det finns fler.



Kemiska produkter (U)
Bolagen som finns inom byggvaruhandeln har förvaring av tryckimpregnerat virke.
Miljöpåverkan kan omfatta urlakning av miljöfarliga ämnen till dagvattennätet.
Behovet beräknas till 0 timmar år 2021. Det finns 5 objekt med behov av tillsynstid på 4
timmar per objekt.

Händelsestyrd tillsyn
Finansiering

Ansvarsområden

Skattefinansierat

 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

Delsumma tids
behov
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
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 Överlåtelsetillstånd
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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.


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 350 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 600 timmar per år. För remisser från andra myndigheter finns ett
behov på 300 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.


Samverkansgrupper internt och externt
Behovet beräknas till 1000 timmar. Utöver det avdelningsgemensamma arbetet som beskrivs i
bilaga 2 finns ett behov av att enheten stöttar enheten för hälsa och omgivning år 2021 i deras
tillsynsprojekt om kemikalielaboratorier i skolor. 100 behövs för det avdelningsgemensamma
arbetet med att effektivisera och förbättra tillsynsarbetet med nedskräpningsärende.



Planering/uppföljning/kvalitetsarbete
Behovet beräknas till 1000 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.

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 350 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.



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 3275 timmar per år. 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 (årsavgifter) 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 summa på 475 timmar (timavgifter) som läggs till på de 2800 timmar och ger
totalt behov på 3275 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 i bland 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 180 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.



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.

TILLSYNSPLAN FÖR KEMI OCH INDUSTRI 2021–2023

Styrd tillsyn (A, B, C och H-verksamheter)
Branscher

Prövningsnivå
A
B
C
U
Antal objekt

Planerad tillsynstid
2021
2022
2023
Antal timmar

Jordbruk m.m.

Jordbruk m.m. - Travbana

2

39

39

39

Livsmedel och foder m.m.

Livsmedel och foder m.m.

6

14

465

465

465

5

5

545

545

545

1

20

20

20

8

56

56

56

4

61

61

61

1

10

10

10

5

161

161

161

12

159

159

159

50

50

50

5

45

45

45

1

15

15

15

199

199

199

Kemiska produkter

Kemiska produkter
Avfall

Avfall
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

5

Förbrukning av organiska lösningsmedel Lackerare

3

Förbrukning av organiska lösningsmedel Tryckerier
Förbrukning av organiska lösningsmedel - Övriga

1

Lagring av bränslen och kemiska produkter m.m.

Lagring av bränslen och kemiska produkter m.m.

7

2

354

354

354

4

2
2

484
47

484
34

484
34

1

18

18

18

1

45

45

45

16

16

16

2 789

2 776

2 776

Gasformiga bränslen, el, värme och kyla

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

2

Fordonstvätt

Fordonstvätt
Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård - Sjukhus
Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhet
Summa

1
2

31

69

1

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.


Avfall -(C-verksamhet)
Ett bolag hantering/lagring av kemiska produkter och som har betydande avfallshantering.



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 vårt register.



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 verksamhet.



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.



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 kontrollera 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.

Behovsprioriterad tillsyn (U-verksamheter)
Planeringsmatris

Branscher

Tillsyn varje 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.

Planerad tillsynstid
(h) per år
2021
2022
2023
129
129
129
350

350

350

26

26

26

0

0

0

89

89

89

Metallbearbetning m.m.
PCB föreläggande/tillsynsbesök/register
Uppsökande tillsyn
Varutillsyn
Delsumma tid
Tillsyn vart annat år

Delsumma tid
Tillsyn vart tredje år

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

Delsumma tid
Totalsumma planerad tid

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

142
150

142
150

142
150

30
200
1116
54

30
200
1116
54

30
200
1116
54

45
534
633
18

45
534
633
0

45
534
633
0

25
12
99
108
242
6

0
0
108
242
0

0
0
0
0
242
0

0
510
116
5
0
0
0
121
2380

10
360
116
0
0
0
0
116
2225

0
242
0
0
0
0
0
0
1991

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.
129 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.
350 timmar. 100 objekt är med i saneringsprojektet, uppdelat på tre år blir det 33 objekt per
år. I tiden finns inräknat branschmöten med saneringsbolag, praktikertjänst, arbetet med
framtagning av informationsunderlag samt 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).



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. Inför kommande år är detta arbete prioriterat
ned.
Den tid som hade behövt läggas för arbetet med uppsökande tillsyn är 200 timmar vilket
enheten inte kan prioritera i tillsynsplanen för år 2021. Arbetet med effektivisering av
köldmediearbetet fortsätter under 2021 och förväntas på sikt skapa utrymme för att kunna
täcka behovet inför kommande år.
Årsavgifterna täcker i dagsläget inte tiden för att utföra uppföljning av orsaker till läckage på
köldmedieanläggningar. Arbete hade behövts påbörjas 2021 med att förvaltningen ställer krav
på undersökningar och åtgärder. Denna tillsyn kan finansieras genom timavgifter.
Arbetsuppgifterna behöver nedprioriteras på grund av resursbrist.



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.

89 timmar per år. 14 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.
142 timmar per år. Totalt 23 objekt varav samtliga utom ett har behov av årlig tillsyn.
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.



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, och för att vi ska kunna
uppfylla vårt ansvar krävs att enheten får möjlighet att regelbundet inventera branscherna.
30 timmar per år.



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.
54 timmar per år. Totalt finns 8 objekt som vardera har en årsavgift på 7 timmar per år.
Tillsyn på objekten ska genomföras 2021.


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.



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.
534 timmar per år. Totalt finns 178 tillsynsobjekt vars tillsyn delas upp på två år enligt
följande: 92 objekt 2021, 86 objekt 2022. Objekten har en årsavgift på 3 timmar vilket innebär
att 6 timmars tillsynstid läggs på varje objekt 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 2021. 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.
Ett finns ett objekt med 6 timmars tillsynstid år 2021.



Jordbruk m.m. - Växthus (U)
Enhetens fokus i tillsynen kommer främst ligga på kontroll av spridning och förvaring av
bekämpningsmedel samt vattenanvändning.
99 timmar 2021. 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.
Behovet beräknas till 108 timmar år 2021, 108 timmar år 2022 och 0 timmar år 2023. Det
finns totalt 32 tillsynsobjekt. För varje objekt uppskattas behov av tillsynstid på 6 timmar.



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.
242 timmar per år. Det finns 121 objekt som fördelas över tre år. 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.
Ett objekt med 6 timmars tillsynstid år 2021.



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.
Ett objekt med 10 timmars tillsynstid 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.
116 timmar år 2021 och 116 timmar år 2022. Totalt finns 59 tillsynsobjekt. För varje objekt
uppskattas 4 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 delar upp tillsynen på 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 2021. Uppskattning av tillsynstid under ett år för ett bolag.



Jordbruk m.m. - Växtodling (U)
Enhetens fokus i tillsynen kommer främst ligga på kontroll av förvaring av kemiska
produkter.
0 timmar. 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.
0 timmar planerad 2021.



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.
0 timmar år 2021. Totalt finns 5 objekt med en tillsynstid på cirka 4 timmar per objekt.

Händelsestyrd tillsyn
Finansiering
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En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i Bilaga 2.
Skattefinansierat


Ansökan om vitesutdömanden
30 timmar per år.



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
350 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 2021 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
600 timmar per år.



Rådgivning och information
400 timmar per år. Enheten nanordning av branschmöten för verksamheter samt fortsätter
att genomföra de övriga uppdragen enligt behovsutredningen.



Samverkansgrupper internt och externt
600 timmar år 2021. Delar av arbetet prioriteras ned på grund av resursbrist.



Planering/uppföljning/kvalitetsarbete
600 timmar år 2021. Utöver de avdelningsgemensamma aktiviteter kommer enheten under år
2021 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. Delar av arbetet prioriteras ned på grund av resursbrist.



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.

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.
350 timmar per år. Planeringen utgår ifrån antal inkomna anmälningsärenden under år 2019.
23 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.
95 timmar 2021. Varje år inkommer cirka 570 underrättelser till miljöförvaltningen. Våra
erfarenheter visar att det är få bolag som omfattas av lagkravet för underrättelser.


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.
Inom området hanteras även ett stort antal mejl och samtal med frågor. Frågorna kommer
oftast från operatörer och handlar främst om årsrapporter och avgifter.
Totalt 3275 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. Enheten gör en ständig översyn
för hur vi kan effektivisera köldmediearbete ytterligare inför år 2021 så att mer tid kan
frigöras för tillsynen.
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.
180 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.



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
2021. Prioriteringarna i tillsynsplanen utgår därmed ifrån den tillgängliga tillsynstiden och där vårt
arbete ger mest miljö- och hälsoeffekter.
Covid-19
Den pandemi som pågår i samhället har påverkat genomförandet av tillsynen under 2020. Vi
räknar med att detta kommer att påverka oss vidare under 2021 framförallt det första halvåret.
Vissa företag har känt en viss oro för att ta emot oss på tillsynsbesök vilket har gjort att vissa
tillsynsbesök inte har kunnat genomföras som planerat. Vi kommer därför under 2021 att vid
vissa tillfällen välja att genomföra tillsynsbesök från kontoret. T.ex. kommer vi vid sådana tillsyn
fokusera på granskning av företagens rutiner och dokumentation. Detta är också i linje med de
rekommendationer som naturvårdsverket ger till tillsynsmyndigheterna.
Se vidare sammanställning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningens samlade behovsutredning och
tillsynsplan 2021–2023 i bilaga 2.

