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Utgångspunkt 

Tillsynsplanen är ett övergripande dokument för miljö- och hälsoskyddsnämndens planerade 

tillsynsarbete för verksamhetsåret 2017 och bygger på en resursbaserad tillsynsnivå i enlighet 

med Taxa för miljöbalken utifrån risk och erfarenhetsbedömning, miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslutade mål för 2017 och miljö- och hälsoskyddsnämndens 

Behovsutredning 2017-2019. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att bevaka efterlevnaden 

av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen samt 

strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier.  

 

Den operativa tillsynen
1
 enligt miljöbalken som ska utföras i kommunen, innefattar bland annat 

tillsyn av miljöfarliga verksamheter (B-,C- och U-anläggningar), förorenad mark och byggnader, 

dagvattenhantering, infrastruktur- och exploateringsprojekt, värmepumpar, avfall och kemikalier. 

Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft samt att 

främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 

en hälsosam och god miljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför även operativ tillsyn av 

offentliga lokaler och lokaler för hygienisk behandling, så kallade hälsoskyddsobjekt.  Hit hör 

bland annat skolor, förskolor, solarier, bassängbad, akupunktörer och tatuerare. Syftet med denna 

tillsyn är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i vår miljö. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför även naturvårdstillsyn på kommunens två naturreservat, 

ansvarar för kommunens medverkan i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund samt är 

även en stödjande och rådgivande resurs till kommunstyrelsen samt andra kommunala nämnder, 

i frågor som rör samhällsplanering, bygglovsfrågor och förorenad mark.  

Tillsynsplan 2017, Danderyds kommun 

Syftet med en tillsynsplan är att visa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden, utifrån befintliga 

resurser avser utföra tillsynen enligt miljöbalken under kommande år.  

 

Hur miljö- och hälsoskyddsnämndens tillgängliga tillsynsresurser fördelas redovisas i bilaga 1.  

Behov i förhållande till resurser  

I behovsutredningen kan man läsa att det bedömda behovet överskrider de faktiska resurserna. 

Prioriteringar behöver därför göras. Inventering av u-verksamheter och egeninitierad tillsyn av 

dagvatten prioriteras därför bort under 2017. Projekttid prioriteras ner och vid behov bort. 

Uppföljning och utvärdering 

Miljöavdelningen följer regelbundet upp hur arbetet med tillsynsplanen fortlöper.  

 

Tillsynsplanen ska stå fast under verksamhetsåret 2017 men då avdelningens arbete påverkas av 

införande av nytt ärendehanteringssystem och är starkt händelsestyrt kan justeringar bli 

nödvändiga. Om avvikelser från planen blir nödvändig redovisas detta i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden.  

                                                      
1
 Operativ tillsyn är tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 

vidtar eller har vidtagit en åtgärd. 
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Omvärldsanalys 2017 

Miljösamverkan Stockholms län har ett antal nätverk, kopplade till miljö- och 

hälsoskyddsnämndens verksamhet, som Danderyds kommun deltar i. 

 

Under året kommer hela avdelningen arbeta med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem.  

 

Svenska kraftnäts tunnelbygge, City Link etapp 2, beräknas kräva tillsynsresurser under året.  

 

Plan- och exploateringsavdelningen har presenterat en ny process för arbetet med framtagande 

av planer i kommunen.  Miljöavdelningen deltar med sina resurser och sin kompetens för att i 

tidigt skede få in miljö- och hälsoskyddsfrågorna i planeringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


