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BEHOVSUTREDNING ENHETEN FÖR AVFALL OCH VATTEN 2021–
2023
Styrd tillsyn (A, B, C och H-verksamheter)
Bedömt tillsynsbehov (h) per år
2021
2022
2023

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

816
401

831
409

846
409

84
440
718
367
15

84
440
725
700
15

84
440
725
700
15

198
98
50

198
98
50

198
98
50

70
29
416

70
29
416

70
29
416

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 816 timmar för 2021. Tiden utökas därefter avseende 2022 och
2023eftersom vi förväntar att fler verksamheter tillkommer.
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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 401 timmar 2021. Bedömningen utgår från det antal verksamheter som
finns idag. Tiden utökas därefter avseende 2022 och 2023 eftersom vi förväntar att fler
verksamheter tillkommer.

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 84 timmar årligen. 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 årligen. . Bedömningen utgår ifrån att det antal
verksamheter som finns idag kvarstår.



Avfallsbolag (A-, B- och C-verksamhet)
Bolagen hanterar icke-farligt och farligt avfall. Till ansvarsområdet räknas även
butiksinsamling av elavfall i de fall lagringen är mellan 1 och 50 ton, samt
återvinningscentraler som anordnar insamling av diverse icke-farligt och farligt avfall från
privatpersoner. Hanteringen innefattar insamling, lagring, sortering och bearbetning av olika
avfallsslag. Inriktningen är i huvudsak annat avfall än metallskrot och fordon.
Butiksinsamlingen av elavfall utgör en del av producentansvaret. Miljöpåverkan kan omfatta
buller, damning, nedskräpning, förorening av dagvatten, markförorening. En ytterligare risk
är att avfall lämnas till icke godkända mottagare eller exporteras otillåtet.
Behovet beräknas till 718 timmar 2021. Därefter kommer behovet att öka. . 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, behandling och mekanisk bearbetning. Miljöpåverkan kan omfatta
damning, förorening av dagvatten samt markförorening.
Behovet beräknas till 367 timmar 2021. För 2022 och 2023 bedöms behovet öka markant.
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
MILJÖFÖRVALTNINGEN  BEHOVSUTREDNING OCH TILLSYNSPLAN 2021-2023

4

en tillståndsprocess kan dra ut på tiden. Omklassningar kommer även vara aktuella av de
anmälningspliktiga bolagen vilket kan förändra tillsynstiden. Flera nya verksamheter kommer
att tillkomma jämfört med antalet som bedrevs 2020.


Avvattningsanläggning för avfall (C-verksamhet)
Det finns en permanent anläggning för avvattning av blöta massor, muddermassor och
spolbilsslam. Därutöver tillkommer ett mindre antal avvattningsanläggningar som etableras
för att endast används vid ett tillfälle. 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 198 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. Dagvattennätet
leder dagvattnet direkt till recipient utan att passera de kommunala reningsverken. 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.
Behovet beräknas till 98 timmar årligen.



Andra dagvattenledningar, -anordningar och -anläggningar (C- och H-verksamhet)
Viss dagvattenhantering drivs av andra aktörer än VA-huvudmannen, till exempel fastighetsoch gatukontoret. Lokalt omhändertagande av dagvatten är exempel på sådan verksamhet.
Dessa anordningar kan vara anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (Cverksamhet) 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.

Övrigt
 Skjutbanor och motorbanor (C-verksamhet)
Bolagen driver skjutbanor för pistol och gevär, respektive motorbanor för fordon och
radioflyg. Miljöpåverkan omfattar för skjutbanorna buller och långvarig samt kontinuerlig
förorening av mark. Miljöpåverkan från motorbanor omfattar främst buller samt
kemikalieförvaring såsom oljor och drivmedel.
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Behovet beräknas till 70 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. Miljöpåverkan kan omfatta temperaturförändringar i
vattendrag, samt förorening av vattendrag och grundvatten.
Behovet beräknas till 29 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 Koncessionsnämnden. Regeringen prövar numera tillåtligheten av
nya verksamheter som anges i 17 kap. miljöbalken, här kan större infrastrukturprojekt ingå.
Infrastrukturanläggningarna har numera 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 416 timmar årligen. Bedömningen utgår ifrån att det antal verksamheter
som finns idag kvarstår.
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Behovsprioriterad tillsyn (U-verksamheter)
Planeringsmatris

Branscher

Tillsyn varje år

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

Tillsyn vartannat år

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

Bedömt tillsynsbehov
(h) per år
2021
2022
2023
850
850
850
946
946
946
98
98
98
50
74
124
450
300
33
220
200

50
74
124
450
300
41
200
200

50
74
124
450
300
49
200
200

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 850 timmar årligen. Antalet spolplattor beräknas minska medan antalet
fordonstvättar kommer att öka. 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.


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 946 timmar årligen. Behovet utgår från det antal verksamheter som
finns idag, därefter beräknas 10 nya verksamheter tillkomma årligen, samt att lika många
upphör. Bedömningen av tillsynstid har gjorts utifrån nuvarande status i branschen, det
förekommer många brister och generellt är det låg kunskap om gällande lagstiftning. Vi
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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. Dessa omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och
kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Miljöpåverkan innebär risk för
bräddning av orenat avloppsvatten samt läckage från rörledningar.
Behovet beräknas till 98 timmar årligen.



Räddningstjänsten
Enheten har tillsyn över den kommunala räddningstjänsten när den är utövare 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 samt
luftförorening. Tillsynen omfattar även 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.



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 74 timmar årligen och utgår från att det antal verksamheter som finns
idag.



Återvinningsstationer, FTI
Bolaget anordnar insamling av förpackningar och tidningar vid återvinningsstationer.
Miljöpåverkan kan omfatta nedskräpning och olägenhet för människors hälsa.
Behovet beräknas till 124 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 450 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, till skillnad frånhandlare som köper och säljer avfall. Miljöpåverkan är
kopplad till olämplig avfallshantering och 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 avfallsmäklare och -handlare
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 33 timmar 2021, därefter kommer behovet att öka något för varje år då
fler anläggningar beräknas tillkomma.

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 2021. 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 avseende 2021 är därför något högre än för 2022 och 2023.
Tillsyn sporadiskt
 Retursystem för dryckesförpackningar med pant
Metallburkar och plastflaskor för konsumentfärdiga drycker ska ingå i retursystemet. Syftet är
att uppfylla kraven enligt producentansvaret för förpackningar, och minska mängden
förpackningsavfall. Miljöförvaltningen har ett delat tillsynsansvar med Jordbruksverket.
Miljöpåverkan kan omfatta nedskräpning och olämplig avfallshantering.
Behovet beräknas till 200 timmar årligen. Det finns en mängd småbutiker i Malmö som
behöver kontrolleras, eftersom mycket fusk förekommer. Miljöförvaltningen har fått
synpunkter från Jordbruksverket då tillsyn inte utförts av förvaltningen.
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Händelsestyrd tillsyn
Finansiering

Ansvarsområden

Ansökan om vitesutdömanden
Bakgrundsstrålning
Branschtid; branscher med timdebitering
Delgivning
Obefogade och felriktade klagomål
Planering, utveckling, uppföljning och
kvalitetsarbete
Remisser från andra myndigheter
Remisser avseende tillståndsprocesser
Remisser avseende översiktsplan,
detaljplaner och bygglov
Rådgivning och information
Uppsökande tillsyn - avfall
Uppsökande tillsyn - fordon
Uppsökande tillsyn - övrigt
Utlämnande av allmän handling
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
Skattefinansierat

Bedömt tillsynsbehov (h)
per år
2021
2022
2023
200
200
200
25
25
25
200
200
200
70
70
70
120
120
120
428
428
428
460
550
140

460
550
140

460
550
140

970
300
300
300
150
1 210
300
500
1 275
125
600
600

970
300
300
100
150
1 210
300
500
1 275
125
600
600

970
300
300
100
150
1 210
300
500
525
125
600
600

100
200

100
200

100
200

480

480

480

100

100

100

100
50
30

100
50
30

100
50
30

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.
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 Bakgrundsstrålning
Enheten utför bakgrundsstrålningsmätningar i kommunen 1–2 ggr per år på uppdrag av
Strålskyddsmyndigheten.
Behovet beräknas till 25 timmar årligen. Sedan Tjernobylolyckan vill Strålskyddsmyndigheten få
in regelbundna mätningar av bakgrundsstrålning från alla Sveriges kommuner. Länsstyrelserna
samordnar detta, miljöförvaltningen utför mätningen.
 Branschtid (branscher med timdebitering)
Tillsynstid som ska fördelas på en hel bransch ingår i årsavgiften och utgör en del av bolagens
tillsynstid. För branscher där bolagen endast debiteras timavgift behöver branschövergripande
tillsyn skattefinansieras, med anledning av att det då inte är möjligt att fördela branschtid på ett
rättvist sätt till alla bolag.
Behovet beräknas till 200 timmar årligen.
 Delgivning
Behovet beräknas till 70 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 120 timmar årligen.
 Planering, uppföljning och kvalitetsarbete
Behovet beräknas till 428 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
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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 460 timmar årligen.


Remisser avseende tillståndsprocesser
Behovet beräknas till 550 timmar årligen. Enheten har flera tillståndsprocesser som pågår och
några som kommer sätta igång under de kommande åren. 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 140 timmar årligen.



Rådgivning och information
Behovet beräknas till 970 timmar årligen.

 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 icke anmälda och otillåtna miljöfarliga
verksamheter i Malmö. Fokus ligger på att hitta verksamheter inom enhetens
ansvarsområden, och utförs med hjälp av den bransch- och lokalkännedom som den
ordinarie tillsynen ger. Dessa verksamheter behöver sökas upp för att vi ska kunna bedriva
tillsyn på dem. Den uppsökande tillsynen omfattar även inventering av icke
anmälningspliktiga verksamheter. Sådana 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, icke-farligt
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 900 timmar totalt för all uppsökande tillsyn 2021. Tiden behöver
finansieras med skattemedel. När enheten hittat och kunnat klassificera verksamheterna,
kommer de att ingå i den ordinarie avgiftsfinansierade tillsynen. Behovet 2021 innefattar
inventering av de delar av avfallsbranschen (handlare och mäklare) där tillsynen är obefintlig
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i dagsläget. För åren 2022 och 2023 beräknas det totala behovet till 700 timmar per år.
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.


Utlämnande av allmän handling - skattefinansierad del
Utlämnande av handlingar sker löpande inom enhetens ansvarsområde.
Behovet beräknas till 150 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 1 210 timmar årligen.


Åtalsanmälningar
Behovet beräknas till 300 timmar årligen.



Överklaganden
Behovet beräknas till 500 timmar årligen.

Avgiftsfinansierat
 Anmälningsprocesser
Anmälningar om ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C- och H-verksamhet) inom
enhetens ansvarsområden exempelvis värmepumpar, motorbanor, skjutbanor, fordonstvättar,
olika typer av avfallshantering, avloppsanordningar och termisk lagring.
Behovet beräknas till 1 275 timmar avseende 2021 och 2022 då flera bolag ska återanmäla
sina verksamheter i enlighet med miljöprövningsförordningen.
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Befogade klagomål
Behovet beräknas till 125 timmar årligen.



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 600 timmar per år. Området har tidigare under flera år prioriterats ner
på grund av resursbrist, det finns därmed en stor tidsskuld. 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. Icke-farligt och
farligt avfall ska sorteras, hanteras på rätt sätt och lämnas till godkända mottagare. Krav på
källsortering av bygg- och rivningsavfall har införts 2020.
Behovet beräknas till 600 timmar årligen. Vad som krävs i tillsynen är i nuläget oklart, men
innefattar bland annat handläggning av dispensansökningar. Beräkningen grundas på ett
omfattande byggande i Malmö, samt på beräkningar gjorda i andra kommuner.



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.



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
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verksamheten bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud ingår inte i
årsavgiften utan timdebiteras.
Behovet beräknas till 480 timmar årligen för tilläggsdebiteringar inom samtliga branscher. 180
timmar avser verksamheter inom den styrda tillsynen (A-, B-, och C-verksamheter), medan
300 timmar avser den behovsprioriterade tillsynen.


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.



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 kommer detta att innebära fler
undantag, där det är miljöförvaltningen som ska behandla ansökan om dispens. En ny
kretsloppsplan och nya avfallsföreskrifter gäller från och med 2021. Hantering av ansökningar
om undantag 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 50 timmar årligen.



Utlämnande av allmän handling - avgiftsfinansierad del
Utlämnande av handlingar sker löpande inom enhetens ansvarsområde.
Behovet beräknas till 30 timmar årligen.
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TILLSYNSPLAN ENHETEN FÖR AVFALL OCH VATTEN 2021-2023
Styrd tillsyn (A, B, C och H- verksamheter)
Branscher
Fordon
Fordonstvättar
Drivmedelsstationer
Avfall
Bilskrotare
Skrotare
Avfallsbolag
Masshanteringsbolag
Avvattningsanläggning för avfall
Vatten
Avloppsanläggningar
Det allmänna dagvattenavloppsnätet
Andra dagvattenledningar,
-anordningar och -anläggningar
Övrigt
Skjutbanor/Motorbanor
Värmepumpar och kylanläggningar
Infrastruktur
Nedprioritering
Nedprioritering av styrd tillsyn

Finansiering

Planerad tillsynstid (h) per år
2021
2022
2023

Årsavgift
Årsavgift

816
401

831
409

846
409

Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift

84
440
718
367
15

84
440
725
700
15

84
440
725
700
15

Årsavgift
Årsavgift
Timavgift

198
98
50

198
98
50

198
98
50

Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift

70
29
416

70
29
416

70
29
416

Årsavgift

-200

Okänt

Okänt

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.


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.



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.
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.



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.

Övrigt
 Skjutbanor och motorbanor (C-verksamhet)
I ansvarsområdet ingår skjutbanor för pistoler och gevär, samt motorbanor för motocross,
go-cart, halkövning och radioflyg. Tillsynen innefattar kontroll av redovisade bullermätningar,
uppföljning av bullerklagomål, avfallshantering, kemikaliehantering och fordonsreparation.
Utöver detta kommer granskning och bemötande av årsrapporter att ske. Verksamheter som
ännu inte erhållit uppdaterade försiktighetsmått ska erhålla det. Verksamheterna ska besökas
vartannat år.
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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 tillsynsarbetet hanteras även anmälningar om
ändringar av verksamheten, miljörapporter samt driftsstörningar. Minst 2 besök planeras på
verksamheterna per år.

Nedprioritering
 Nedprioritering av styrd tillsyn
Styrd tillsyn är ett grunduppdrag från staten, tillsynen styrs externt via lagstiftning och
tillsynen ska täckas i tillsynsplanen i form av årliga aktiviteter. Konsekvensen av
nedprioriteringen är att AVA inte kommer att kunna utföra detta. Enheten har inte kunnat
specificera vilken bransch eller vilka bolag som måste nedprioriteras och har därför valt att
endast ange det antal timmar som måste dras bort.
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Behovsprioriterad tillsyn (U-verksamheter)
Planeringsmatris
Tillsyn varje
år

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

Finansiering
Intäkter

Kommunbidrag

Årsavgift

0

Årsavgift
Årsavgift

0
0

Timavgift
Årsavgift
Årsavgift
Timavgift
Timavgift
Årsavgift
Timavgift

0
0
0
0
0
0
0

Timavgift

0

Branscher

Planerad tillsynstid (h)
per år
2021
2022
2023

Fordonstvättar och
spolplattor
Fordonsverkstäder
Ledningsnät som är
anslutna till en
tillståndspliktig
avloppsanläggning
Räddningstjänsten
Småbåtshamnar
Återvinningsstationer FTI
Avfallstransport
Avfallshandlare/-mäklare
Drivmedelsstationer
Butiksinsamling av elavfall

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Retursystem för
dryckesförpackningar med
pant

0

0

0

-3 345

-3 333

-3 341

Nedprioritering av behovsprioriterad tillsyn

Under varje punkt anges en beskrivning av tillsynen inom ansvarsområdet.
Tillsyn varje år
 Fordonstvättar
Tillsynen på fordonstvättar verkar för att utsläpp till spillvatten ska minimeras. Tillsynen
omfattar kontroll av efterlevnad av gällande lagstiftning samt krav på utbyte av äldre
otillräcklig reningsutrustning till oljeavskiljare klass 1.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.


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.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.
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Ledningsnät som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsanläggning
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.



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.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.



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.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.



Återvinningsstationer FTI
Tillsynen fokuserar på nedskräpning och olägenhet för människors hälsa i anslutning till de
cirka 60 återvinningsstationer som finns i Malmö.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.

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.
I 1 kap. 10 b, c §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) 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.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.


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.
I 1 kap. 10 b, c §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) 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.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.
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Drivmedelsstationer
Vid drivmedelsstationer finns tillsynsbehov avseende kontroll av cisterner, skyddsinvallningar,
tätgjorda spillzoner och oljeavskiljare.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.

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.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.
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 prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.
Nedprioritering
 Nedprioritering av behovsprioriterad tillsyn
Den behovsprioriterade tillsynen kommer inte att kunna utföras alls med nuvarande resurser.
Konsekvenserna av detta är listade i enhetens bristanalys.
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Händelsestyrd tillsyn
Finansiering

Ansvarsområden

Ansökan om utdömande av viten
Bakgrundsstrålning
Branschtid, branscher med
timdebitering
Delgivning
Obefogade och felriktade klagomål
Planering, utveckling, uppföljning
och kvalitetsarbete
Remisser från andra myndigheter
Remisser avseende
tillståndsprocesser
Remisser avseende översiktsplan,
detaljplaner och bygglov
Rådgivning och information
Uppsökande tillsyn - avfall
Uppsökande tillsyn - fordon
Uppsökande tillsyn - övrigt
Utlämnande av allmän handling
Samverkan internt och externt
Åtalsanmälningar
Överklaganden
Nedprioritering av skattefinansierad
händelsestyrd tillsyn
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
Nedprioritering av avgiftsfinansierad
händelsestyrd tillsyn
Skattefinansierat

Planerad tillsynstid (h) per år
2021
65
25
200

2022
65
25
200

2023
65
25
200

70
120
428

70
120
428

70
120
428

460
550

460
550

460
550

140

140

140

970
0
0
0
150
1 210
150
300
-1 385

970
0
0
0
150
1 210
150
300
-1 185

970
0
0
0
150
1 210
150
300
- 1 185

1 275
100
0
600

1 275
100
0
600

1 275
100
0
600

50

50

50

0

0

0

0

0

0

100

100

100

90
50
30
- 1 365

90
50
30
-1 365

90
50
30
-615

En beskrivning av de avdelningsgemensamma ansvarsområdena finns i bilaga 2.
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Skattefinansierat
 Ansökan om utdömande av viten


Bakgrundsstrålning
Mätningar av bakgrundsstrålning utförs på uppdrag av Strålskyddsmyndigheten.



Delgivning



Obefogade och felriktade klagomål



Remisser från andra myndigheter



Remisser avseende tillståndsprocesser
Enheten är remissinstans i de fall en verksamhet ska tillståndsprövas av högre instans. Det
finns flera pågående tillståndsprocesser på de verksamheter som ligger inom enhetens
ansvarsområden.



Remisser avseende översiktsplan, detaljplaner och bygglov
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



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 inom enhetens ansvarsområden. Inom branscherna finns verksamheter som
inte är anmälningspliktiga och som inte kommer till vår kännedom om vi inte själva letar upp
dem. Tillsynen bedrivs genom aktivt uppsökande integrerat med ordinarie tillsyn. Så snart
verksamheterna registrerats hos förvaltningen kommer de att års- eller timdebiteras i den mån
det är möjligt. Den uppsökande tillsynen behöver vara en del av den ordinarie tillsynen och
måste vara kontinuerlig för att ge en varaktig effekt.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.



Samverkansgrupper internt och externt
Enheten deltar i samarbetsgrupper med andra kommuner och andra myndigheter. Enheten
deltar även i interna samarbeten inom förvaltningen.



Åtalsanmälningar



Överklaganden
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Avgiftsfinansierat


Anmälningsprocesser



Befogade klagomål
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.



Cisterner
Enheten ansvarar för tillsynen 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.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.



Källsortering av avfall från bygg och rivning
Tillsynen innefattar bland annat handläggning av dispensansökningar, samt kontroll av
avfallssorteringen vid pågående större bygg- och rivningsprojekt.



Lag om gaturenhållning och skyltning
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.



Nedskräpning, inkommande och egeninitierade ärenden
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. Klagomål på nedskräpning kan inkomma från
allmänheten samt vara egeninitierade då inspektörer noterar nedskräpning vid uppsökande
tillsyn eller i samband med ordinarie tillsynsbesök.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.



Tillsyn utöver tid som ingår i årsavgift, tilläggsdebitering
Det finns behov av tilläggsdebitering av vissa verksamheter inom flera av enhetens
ansvarsområden, bland annat fordon och avfall.
Tillsynen prioriteras bort, och kommer därmed inte att bedrivas under 2021-2023.



Tillståndspliktig installation av värmepumpar, kylanläggningar och termisk lagring
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
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
Idag handlägger enheten undantag från avfallsföreskrifterna gällande egen kompostering av
matavfall. Ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter kommer att gälla från 2021.
Miljöförvaltningen kommer att hantera ansökningar om undantag från föreskrifterna, samt
arbeta med att ta fram blanketter och mallar.



Utlämnande av allmän handling

Nedprioritering
 Nedprioritering av händelsestyrd tillsyn
Den händelsestyrda tillsynen måste nedprioriteras med nuvarande resurser. Konsekvenserna
av detta är listade i enhetens bristanalys.
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