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Sammanfattning av behovsutredning avseende tillsyn och kontroll 

2021 

 
Nedan redovisas behovet av tid för tillsyn inom miljöbalkens område. Tid för rådgivning, 
vidareutbildning, samverkan intern och med andra myndigheter, tillsynsvägledning o dyl 
redovisas inte. Tid för deltagande i detaljplaner och fysisk planering i övrigt inom kommunen 
samt handläggning av bygglovsremisser och strandskyddsremisser redovisas under aktuellt 
tillsynsområde.  
 
 

Tillsynsområde/aktivitet 

Totalt antal 
objekt eller 

ärenden  
Behov totalt i timmar 

Behov 
2021 

timmar 

Behov 
2022 

timmar 

Behov 
2023 

timmar 
Arbetsmetod 

Miljöskyddstillsyn 
Miljöbalken kap 9, 10, 11, 
12             

Objekt med årsavgifter  55  687 687 687 687 

Styrd och 
behovs-
prioriterad tillsyn 

Tillsyn av U-objekt, 
tillsynsprojekt, kampanjer och 
nationella projekt 

190. Antalet 
varierar dock 
mellan åren 
varmed det 
är svårt att 
ange en 
exakt siffra. 

2350 
Det totala behovet avser 
tillsyn som kommer att 
utföras under en längre 
tidsperiod varmed 
behovet per år är lägre. 1300 1300 1300 

Styrd och 
behovs-
prioriterad tillsyn 

Anmälan miljöfarlig verksamhet 5 220 220 220 220 Styrd tillsyn 

Klagomål 20 100 100 100 100 Händelsestyrd 

Tillbud och olyckor 3 50 50 50 50 Styrd tillsyn 

Förorenade områden 318 

1330 
Det totala behovet avser 
tillsyn som kommer att 
utföras under en längre 
tidsperiod varmed 
behovet per år är lägre. 1080 1080 1080 

Styrd och 
behovs-
prioriterad tillsyn 

Ansökan/anmälan enskilt 
avlopp, nya anläggningar och 
ändringar 140 700 700 700  700 Styrd tillsyn 

Tillsyn enskilt avlopp och 
klagomål. 

5500 st 
avlopp i 
kommunen. 
Tillsyn sker 
av 200/år. 

705 
Behovet baseras på en 
bedömning av behov 
per år där tillsynen sker 
löpande. 600 500 500 

Styrd och 
behovs-
prioriterad tillsyn 

Anmälan vattenverksamhet 
och upplägg muddermassor 23 

390 
Avser även tillsyn och 
klagomål på 
vattenverksamhet. 390 300 300 Styrd tillsyn 

Deltagande i detaljplaner och 
fysisk planering inom 
kommunen  150 150 150 150 Styrd tillsyn 
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Tillsynsområde/aktivitet 

Totalt antal 
objekt eller 

ärenden  
Behov totalt i timmar 

Behov 
2021 

timmar 

Behov 
2022 

timmar 

Behov 
2023 

timmar 
Arbetsmetod 

Miljöbalken kap 14,15             
Anmälan kemiska produkter 
och årlig rapportering av CFC 128 90 90 90 90 Styrd tillsyn 

Anmälan/ansökan avfall 46 110 110 110 110 Styrd tillsyn 

Tillsynsprojekt, kampanjer och 
nationella projekt 

Antalet 
varierar 
mellan åren 
varmed det 
är svårt att 
ange en 
siffra 

550 
Det totala behovet avser 
tillsyn som kommer att 
utföras under en längre 
tidsperiod varmed 
behovet per år är lägre. 310 310 310 

Behovs-
prioriterad tillsyn 

Nedskräpning och klagomål 50 170 170 170 170 Händelsestyrd 

Miljöbalken kap 5, 7, 8             
Vattenförvaltning, projekt och 
miljöövervakning, framtagande 
av lokala åtgärdsprogram  125 125 100  100   Skattefinansierad 

Provtagning recipienter  

425 
Behovet avtar i takt med 
att fler recipienter har 
provtagits  200 200 200 Skattefinansierad 

Tillsyn naturreservat 3 60 15 15 15 
Behovsprioriterad 
tillsyn 

Strandskyddsremisser  120 120 120 120 Styrd tillsyn 

 
Hälsoskyddstillsyn  
Miljöbalken kap 9            

Återkommande tillsyn (objekt 
med årsavgifter) *  75 370 365 365 365 

Styrd och 
behovs-
prioriterad tillsyn 

Återkommande tillsyn som 
förekommer på objekt som inte 
har årsavgifter ** 69 

590 
Det totala behovet avser 
tillsyn som kommer att 
utföras under en längre 
tidsperiod varmed 
behovet per år är lägre. 180 180 170 

Styrd och 
behovs-
prioriterad tillsyn 

Anmälan lokaler 38 § 
förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 10 60 60 60 60 Styrd tillsyn 

Projektinriktad 
tillsyn/kampanjer/nationella 
projekt 

Antalet 
varierar 
mellan åren 
varmed det 
är svårt att 
ange en 
siffra 

670 
Det totala behovet avser 
tillsyn som kommer att 
utföras under en längre 
tidsperiod varmed 
behovet per år är lägre. 180 250 250 

Behovs-
prioriterad 

Anmälan vattentäkter 20 40 40 40 40 Styrd tillsyn 

Bygglovsremisser (avseende 
hälsoskydd och miljöskydd)  300 300 300 300 Styrd tillsyn 

Klagomål 50 400 400 450 450 
Händelsestyrd 
tillsyn 

*Skolor, förskolor, bassängbad, strandbad och solarier 
** Gruppboenden, äldreboenden, tatuerare, fotvård, nagelteknologer/frans och fillers/skönhetsingrepp 


