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1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

1.1 Viktiga händelser 

1. Resultatet av Nöjd Kund Index för 2021 redovisades i april 2022 och 
visade förbättringar inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens samtliga 
områden. Området Miljö- och hälsoskydd uppnådde det högsta 
resultatet i Sverige. Området Livsmedel uppnådde ett mycket högt 
resultat, plats 7 inom SBA-kommunerna och plats 34 i Sverige. 
Serveringstillstånd uppnådde ett högt resultat, plats 18 inom SBA-
kommunerna och plats 36 i Sverige. 

2. Tillsyn har genomförts vid marinor och varv vars hantering av bland 
annat båtbottenfärg har lett till föroreningar i sediment och jord. 
Tillsynen sker i syfte att minska risken för miljö- och hälsopåverkan 
samt för att öka möjligheten att innehålla miljökvalitetsnormerna för 
ytvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete inom området har 
uppmärksammats nationellt bland annat på Miljöbalksdagarna. 

3.  En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 1 augusti. 
Lagen innebär att tidigare oreglerade produkter så som vitt snus 
numera omfattas av bland annat anmälningsplikt, åldersgräns, tillsyn 
och marknadsföringsregler. 

4.  Från och med den 1 juli gäller nya bestämmelser avseende försäljning 
av e-vätskor och e-cigaretter. Vissa e-vätskor med en högre halt nikotin 
kräver ett särskilt tillstånd vid överlåtelse. Remisser från länsstyrelsen 
har handlagts. Hanteringen av dessa särskilt farliga kemiska produkter 
kommer att kontrolleras genom tillsyn.  

1.2 Verksamhetsuppföljning 

Omfattande anmälnings- och dispensärenden har handlagts. Ärenden avseende 
undersökningar av misstänkta föroreningar har granskats och handlagts. Tillsyn 
av små avlopp har bedrivits. Klagomål på bland annat buller från skytte, mobil 
krossning, byggarbeten och trafik, utsläpp från bilverkstad, båtvrak, 
nedskräpning, hushållsavfall, avlopp, invasiva arter, avfall från 
byggarbetsplatser och inomhusmiljö har handlagts. Tillsynen har utförts av 
förskolor, gruppbostäder, fastighetsägare till äldreboenden, strandbad- och 
bassängbad samt av att radon har mätta i flerbostadshus och 
bostadsrättsföreningar. Inom livsmedelskontrollen har kontroll främst 
genomförts på livsmedelsbutiker med egen produktion, storkök och 
restauranger. Sex iRASFF (Nationellt varningssystem om livsmedel) och 16 
misstänkta matförgiftningar hanterats. Tillsynen har genomförts av försäljning 
av tobaksvaror, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter samt 
rökfriamiljöer. 27 verksamheter har anmält försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter efter att den nya lagen trädde i kraft. Tillsyn av 
alkoholservering har skett dagtid, kvällstid och nattetid. 
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1.3 Ekonomisk uppföljning 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall på helårsbasis uppgår till minus 
8 425 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med helårsbudgeten. Detta 
medför en positiv avvikelse om 425 tkr. Intäkterna är högre jämfört med 
helårsbudgeten med ett överskott om 1 207 tkr. Den kontrollskuld som 
uppstått under de senaste två verksamhetsåren har i stort sett kunnat arbetas 
bort. 

1.4 Framåtblick 

Österåker växer och verksamheter där nämnden utövar tillsyn och kontroll 
förväntas att starta vilket bedöms medföra att behovet av resurser för tillsyn 
och kontroll kommer att öka. Den ökning av klagomål och nedskräpning som 
märktes under pandemin kvarstår och kan bero på att fler arbetar hemifrån och 
att intresset för att vistas i naturen i närområdet har ökat. Den nya modell för 
riskklassning av livsmedelsföretag som ska tillämpas från och med 2024 samt 
efterhandsdebitering av livsmedelskontrollavgifterna innebär förändringar av 
kontrollen och sättet att planera kontrollverksamheten. Det kommer även att 
bli svårare att budgetera intäkter och kostnader. EU:s ramdirektiv om avfall 
innebär ändrade reglerna och utökningar av tillsynen av avfallshantering. För 
att nå miljökvalitetsnormerna för kommunens sjöar och vattendrag behöver 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta att prioritera tillsyn och provtagning 
som berör de sjöar och vattendrag som har sämst status. 


