
Tillsynsplan 2019
miljö och bygglov

Vy över Themsen - delar av BMF och Samhällsbyggnadsavdelningen åkte under hösten på 
inspirationsresa till London. Syftet var att gemensamt titta på stadsbyggnad av nya områden 
och för att öka samsynen och lära känna varandra. Kostnaden för resan finansierades av 
medel från kompetensfonden. 
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Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter som lo-
kal myndighet inom områdena miljö- och hälsoskydd, inklusive livsmedel-
skontroll, samt bygglov. Tillsynsplanen beskriver vilket arbete som planeras 
inom avdelningen Miljö och bygglov under 2019. 

Myndighetsarbetet inom miljö och hälsoskydd respektive bygglov har 
många beröringspunkter men också helt egna områden. 

Nämndens arbete sker utifrån de uppgifter som vi fått som myndighet men 
också som en del i den kommunala organisationen.

Tillsynsplan - syfte

Vår gemensamma uppgift kan sammanfattas i följande punkter:

• Myndigheten ska fatta lagligt grundade beslut.

• Vi ska leva upp till våra åtaganden rörande handläggningsrutiner och 
handläggningstider.

• Invånare och verksamheter ska få information och service av oss. Vår 
stora kontaktyta gör att vi är en viktig del av kommunens ansikte utåt.

• Vi ska bidra i samhällsplaneringsprocessen med vår kompetens och 
med en helhetssyn.

• I ärenden som kräver gemensam handläggning av miljö- och hälsoskydd 
och bygglov ska vi samarbeta internt för sökandens bästa.

• Vi ska aktivt arbeta för att förbättra vår effektivitet.

• Vår finansiering ska till stor del ske genom intäkter.
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Bygglovenheten ansvarar för handläggning av ärenden 
enligt plan- och bygglagen d.v.s. bygglovsärenden, an-
mälningsärenden samt tillsyn av bland annat ventila-
tion, hissar och befintliga byggnader.

Miljö- och hälsoskyddsenheten ansvarar för tillsyn 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen 
och tobakslagen. 

På avdelningen finns också en plansamordnare (20 %) 
som ansvarar för nämndens remissvar i detaljplaneä-
renden.

Organisation
Verksamheten består av två enheter enligt figuren 

Vi har följande stödfunktioner:

Ekonomi Kvalitet och  
verksamhetsstöd

HR

Miljö och bygglov

Bygglov 

16 personer

Miljö- och  
hälsoskydd
21 personer

Avdelningsgemensamma  
utvecklingsprojekt
• Under 2017 påbörjades ett arbete 

med klarspråk i syfte att förbättra 
vår skriftliga kommunikation. Må-
let är att underlätta för mottagarna, 
undvika missförstånd och förbättra 
vår service. Det arbetet kommer att 
fortsätta under 2019.

• För att bättre förstå hur avdelning-
en kan utveckla servicen mot före-
tag i kommunen kommer vi att öka 
dialogen med kommunens närings-
livsbolag. Målet är att utveckla det 
serviceåtagande som anges i kom-
munens näringslivsstrategi samt öv-
riga punkter i nämndens handlings-
plan knuten till strategin.

• I många fall finns det berörings-
punkter mellan ärenden på de båda 
enheterna. Vi kommer att utveckla 
samarbetet i handläggning där vi ser 
möjligheter till det.

• Vi ska utveckla samarbetet med öv-
riga avdelningar inom förvaltningen 
samt med övriga förvaltningar som 
vi har kontakt med.

Utveckling av avdelningen
Den pågående expansionen i kommunen 
innebär att avdelningens arbetsmängd ökar. 
Arbetet blir mer komplext och sker nu i 
samarbete med övriga avdelningar i högre 
grad än tidigare. 

Som en följd av det har vi vuxit personellt 
men även ändrat arbetssätt i någon mån. 
Det är något som kommer att fortsätta de 
kommande åren. 
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Aktiviteter
För att uppnå effektmålen och våra åtaganden samt möta kraven i sam-
band med kommunens expansion avser bygglovenheten precis som tidi-
gare år att utveckla och effektivisera verksamheten. Ett antal aktiviteter 
kommer att göras och beskrivs inom sex områden – expansionen, till-
gänglighet och information, digitalisering, kvalitet, kompetensutveck-
ling samt personal.

Expansionen
Järfälla har norra Stockholms mest spännande läge och växer snabbt. En 
ny stad som innefattar tunnelbana, restauranger, butiker, kultur och ser-
vice håller på att växa fram i Barkarby/Veddesta. Utöver att bygga upp 
den nya Barkarbystaden kompletteras kommunens centrala delar såsom 
Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll med nya bostäder och arbetsplatser. 
Med det följer också byggande av förskolor och skolor, infrastruktur, 
mm.

För att kunna ge bra service i alla de olika typer av bygglovsärenden 
som expansionen innebär så sker förändringar i bygglovenhetens pro-
cesser vilket kommer att fortsätta under 2019.

Bygglov
Målet med tillsynsplanen
Målet med aktiviteterna i tillsynsplanen är att effektmålen 
nås och att åtagandena hålls.

Uppföljning av tillsynsplanen
Aktiviteterna i tillsynsplanen och hur de utvecklas finns 
uppsatt på tavla på plan 6. Det följs upp frekvent. Miljö- 
och bygglovsnämnden kommer att informeras och uppda-
teras om utvecklingen under 2019 vid lämpliga tillfällen.
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Tillgänglighet och information
För att på ett proffsigt sätt ge rådgivning till medborgarna 
fortsätter den bokade rådgivningen för såväl privatpersoner 
som företag.

Arbetet med att hålla informationen på hemsidan uppdate-
rad fortgår löpande.

Digitalisering
Bygglovenheten har tagit fram en e-strategi som beskriver 
hur enheten kan utnyttja modern teknik för att effektivi-
sera verksamheten så fort det ges möjlighet i kommunens 
IT-miljö. Det innebär bl.a. att ärendehanteringssystemet 
kommer att uppdateras och digitaliseringsmoduler kommer 
att köpas in för att möjliggöra en effektivare hantering av 
bygglovprocessen. 

Kompetensutveckling
Utöver den kompetensutveckling som sker löpande plane-
ras även flera gemensamma studiebesök tillsammans med 
planenheten för att lyfta kompetensen inom plan- och byg-
gområdet. 

Personal
För att behålla den kompetens som ger hög rättssäkerhet 
och korta handläggningstider behöver vi värna om det goda 
som redan finns på enheten, sammanhållningen, viljan och 
den positiva andan. 

Kvalitet
Alla mallar och dokument som skickas ut 
till sökande uppdateras och förenklas för att 
bli mer användbara och lättförståeliga. 

Åtaganden
• När ansökan är komplett skickas  meddelande om när be-

slutet beräknas vara klart.
• Enkla och planenliga ärenden beslutas normalt inom fyra 

veckor och övriga ärenden inom tio veckor.



Miljö- och hälsoskyddTillsyn 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens planerade 
tillsyn styrs av de nationella och lokala mål 
som finns inom miljö- och livsmedelsområ-
det. 
• Sveriges 16 miljömål 
• Sveriges 11 folkhälsomål
• mål i den svenska, nationella, fleråriga 

kontrollplanen för livsmedelskedjan 
2018-2021.

I tillsynsplanen redovisar vi dels åtgärder för 
att nå ovanstående mål och dels vilka inkom-
mande ärenden vi har och vad de omfattar.
I kommunen finns ca 900 tillsynsobjekt 
av varierande typ och storlek. Att kon- 
trollera alla årligen är inte möjligt, vi gör en 
prioritering av tillsynen baserad på objektens 
miljöpåverkan och riskerna med verksamhe-
terna. 
Över en 5-årsperiod besöker vi de flesta ob-
jekten och täcker in de flesta områden som 
lagstiftningen omfattar.

Kvalitetsmått
För att hålla en hög kvalitet på handläggningen 
arbetar vi med egna kvalitetsmått som främst 
mäter handläggningstider och formfrågor.

1. Handläggning av anmälningar och ansök-
ningar ska påbörjas inom 10 arbetsdagar. 
Handläggning av klagomålsärenden ska 
återkopplas inom fem arbetsdagar. Beslut 
ska meddelas senast sex veckor efter det att 
ansökan/anmälan är komplett. 

2. Handläggning av allvarliga ärenden ska 
påbörjas senast nästkommande arbetsdag. 
Sådana ärenden kan t.ex. vara matförgift-
ning där fler än två oberoende insjuknat, 
kemikalieolyckor eller hälsoskyddsärenden 
med objektsburen smitta i verksamheter där 
flera insjuknat. 

3. 90 % av alla inspektionsrapporter eller 
beslut ska expedieras inom 10 arbetsdagar 
från inspektion.

4. Alla pågående ärenden ska följas upp minst 
en gång var fjärde månad. Påminnelse utgår 
från chef tre gånger om året. 

5. Inga beslut som prövas i nästa instans ska 
återremitteras på grund av formfel.  

6. Årsavgifter ska debiteras senast 28 februari. 
7. Minst 98 % av de ärenden som registrerats 

under året ska vara registrerade i enlighet 
med gällande rutin. 

8. Minst 95 % av de skrivelser (beslut och 
tjänsteskrivelser) som upprättats under året 
ska vara skrivna på korrekt, lättbegriplig 
svenska och utformade i enlighet med gäl-
lande mallar.

9. Vid eftersökning av slumpmässigt valda 
handlingar som inkommit eller upprättats 
under året ska samtliga återfinnas där de 
enligt avdelningens rutiner ska vara. 
 

För miljöskydd gäller även
10. Miljörapporter och årsrapporter ska besva-

ras skriftligt inom 3 månader.
11. Komplett ansökan om anläggning av vär-

mepump ska beslutas inom 3 veckor. 
 
  

För hälsoskydd gäller även
12. Beslut om att använda tillfällig lokal (vid 

utrymning och andra akuta händelser) för 
en verksamhet som är anmälningspliktig 
ska meddelas inom tre arbetsdagar. 
 

För livsmedel gäller även
13. Beslut om registrering av livsmedelsverk-

samhet ska tas senast 10 dagar efter kom-
plett anmälan, gäller för befintlig lokal. 

14. Första inspektion ska ske senast 5 veckor 
efter att verksamheten har startat.
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Uppföljning  
Uppföljning av kvalitetsmåtten görs en gång per år, i samband med årsskiftet. 
Kvalitetsmått nr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14: följs upp genom stickprov på 10-20 ären-
den. 
 Kvalitetsmått nr 2, 5, 12: samtliga ärenden följs upp. 
 Kvalitetsmått nr 4: påminnelse från chef utgår var fjärde månad. 



3-årsplan och 5-årsplan
För att åskådliggöra tillsynens hela omfattning och för att förstärka den 
långsiktiga planeringen innehåller tillsynsplanen även en 5-årsplan som i 
stora drag beskriver verksamheten de kommande åren. Livsmedelstillsy-
nen har en 3-årsplan. Naturligtvis kommer förändringar att ske under tids-
perioden. Här kan man se vilka intervall vi planerar för olika tillsynsbesök. 
3- och 5-årsplanen redovisas sist i dokumentet. 
Debitering
Verksamheten finansieras genom tillsynsavgifter samt skattemedel. Till-
synsobjekt har antingen årsavgifter enligt vår taxa eller debiteras per tim-
me efter nedlagt arbete. 

 

Följande projekt ska drivas under året med syfte att effektivisera vårt arbete
Gemensam tillsynskampanj     200
Gemensamt utvecklingsprojekt    200
Omarbetning av taxor för miljöbalken 
och livsmedelslagen      300

            Summa timmar  700                             

Arbetsledning,  
Administration och 
ECOS 
Arbetsledning omfattar ekonomi och verksamhetsuppfölj-
ning, verksamhetsplanering, ledning, personalfrågor, arbets-
miljöarbete, handläggning av ärenden till nämnden etc. 

I Administration ingår ärenderegistrering, nämndadministra-
tion, posthantering, arkivering, bokföring, fakturering, inköp 
samt underhåll och utveckling av avdelningens datasystem 
– ECOS, samt Ecos systemadministration.

Arbetsuppgifter som därutöver ingår:
• Deltagande i kommunens beredskapsplanering
• Utforma och uppdatera information på avdelningens 

webbplats samt intranätet.
• Arbete med rutiner för ärenderegistrering, dokument-

hantering, arkivering och annat kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete 
Administrationens gruppmöten 
Samverkan med kommunens övriga registratorer 
Servicecenter 
E-arkiv
Sokigo, informationsträffar
Ökad digitalisering  

Utbildning
InDesign
Webbredigering
Ecos
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Livsmedel
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Målet inom livsmedelskontrollen är säkra livs-
medel. I livsmedelslagstiftningen framgår det 
tydligt att det är livsmedelsföretagaren som har 
ansvaret för detta. Som myndighet har vi skyl-
dighet att ha en plan så att livsmedelskontroll 
utförs i tillräcklig omfattning och med fokus på 
de största hälsoriskerna samt redlighet för kun-
derna (t.ex. märkning och annan konsumentin-
formation). Detta kräver att vi har rätt kompe-
tens och använder de kontrollmetoder som är 
bäst lämpade. Vi ska också vidta de åtgärder 
som är nödvändiga så att de avvikelser som 
upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid 
samt att vi följer upp att avvikelser åtgärdats. 

Den offentliga kontrollen är riskbaserad. I vår 
kontroll följer vi de riktlinjer som återfinns 
i ”Nationell kontrollplan för livsmedelsked-
jan 2018 – 2021” samt förordning (EG) nr 
882/2004. I den nationella kontrollplanen åter-
finns bl.a. de s.k. operativa målen. 

Vår kontroll genomförs med lämpliga meto-
der som är utvecklade för detta ändamål, bl.a. 
rutinövervakning och mer ingående kontroller 
såsom inspektioner, verifieringar, revisioner, 
provtagning och analys av prover. I vår kontroll 
använder vi oss av checklistor som är basera-
de på kraven i lagstiftningen och de operativa 
målen. Checklistorna anpassas efter de risker/
behov/krav som finns inom varje tillsynsområ-
de (t.ex. grossist- eller restaurangverksamhet). 
Checklistorna omarbetas varje år och är alltid 
kopplade till gällande lagstiftning och de rikt-
linjer som återfinns i den nationella kontrollpla-
nen.

Under 2019 kommer vi att delta i SILK´s 
(Samverkan Inom LivsmedelsKontrollen i 
Stockholms län) gemensamma provtagnings-
projekt enligt provtagningsplan framtagen av  
SILK-gruppen.

De operativa målen för livsmedelskontrollen 
2018-2021 är ett samlat grepp mot särskilda 
risker i mat och dricksvatten. Målen utgår från 
effektmål inom fyra fokusområden - säkert 
dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska 
risker och säkerställa information i livsmedel-
skedjan. 

Vi har kontrollansvar för två dricksvattenan-
läggningar, Görvälnverket och Ängsjö med till-
hörande distributionsnät. För säkert drickvatten 
kommer vi i år att kontrollera operativa mål 2 
och 3, som handlar om faroanalanalys angåen-
de kemiska faror i råvatten och rutiner för läck-
lagning i distributionsnätet. 

Det finns drygt 400 livsmedelsverksamheter i 
Järfälla kommun. Den största gruppen utgörs 
av detaljhandel. Här ingår storhushåll, t.ex. 
skolkök, restauranger, pizzerior och gatukök 
samt butiker, t.ex. livsmedelsbutiker, kiosker 
och bensinstationer. Förutom detaljhandel finns 
även industriell tillverkning och grossister/im-
portörer. 

Utöver löpande kontroll enligt gällande lag-
stiftning, så kommer vi i år även att fokusera 
kontrollen på operativa mål 13 och 14, som 
handlar om att kontrollera att ingrediensför-
teckning stämmer med tillsatta ingredienser ge-
nerellt, samt särskilt angående mjölk och has-
selnöt. 

Enligt vår behovsutredning bedömer vi att vi 
under perioden 2019 kommer att behöva 4,6 
årsarbetskrafter. Järfälla kommun kommer att 
få en ökad folkmängd med ca 2000 personer/
år vilket innebär även en ökning av antalet 
livsmedelsverksamheter de kommande åren. 
Redan nu ser vi en faktisk ökning av antal nya 
verksamheter. Behovsutredningen revideras 
varje år. 

I arbetsuppgifterna ingår förutom planerad kon-
troll även handläggning av inkomna ärenden, 
anmälningar om registrering av livsmedelsan-
läggningar, frågor från livsmedelsföretagare 
och allmänhet, provtagning, klagomål och ut-
redningar av misstänkta matförgiftningar. 

Under 2018 infördes ett nytt nationellt larmsys-
tem, iRASFF, gällande faror i livsmedel. Var-
je iRASFF-ärende ska handläggas skyndsamt 
med återkoppling till livsmedelsverket. Detta 
har medfört markant ökad tid för utredning av 
olika klagomål, återkallelser etc. Största delen 
av livsmedelskontrollen sker genom oanmälda 
inspektioner. 

Livsmedelsgruppen kommer att ha kvartals-
vis uppföljning på tillsynsplanen där eventu-
ella revideringar och korrigeringar sker.
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Personella resurser
Från och med 2019 är personalenresursen 4,5 tjäns-
ter vilket motsvarar 5 950 timmar.  

Arbetstidens fördelning i timmar

Fasta objekt, planerad tillsyn   2 515
Planerad tid, tillsynsprojekt         510
Händelsestyrd tillsyn, icke planerad   1390
Särskilda administrativa projekt        850
Kompetensutveckling         685

   Summa timmar  5 950

Prioriteringar inom området 
Under året 2019 kommer riktningen på den offentli-
ga kontrollen att göras med avseende på de nya lag-
stiftningsområdena och de operativa målen. 
Fokus för kontrollen av livsmedelsverksamheterna 
kommer att vara oanmälda besök på både kommu-
nala och privata verksamheter. 
Vi kommer att  under 2019 vara delaktiga i olika till-
syns- och provtagningsprojekt inom SILK (samver-
kan i livsmedelskontrollen i länet).

Följande aktiviteter/projekt kommer att bedrivas under 2019
Planerad tillsyn, fasta objekt 
Skolor och förskolor *TK och MK   490
Äldreboende           70
Livsmedelsbutiker        210
Restauranger och caféer    910
Grossister/Importörer    170
Bagerier        70
Dricksvattenkontroll       70

1:a inspektion, nyregistrerade verksamheter  525

         Summa timmar 2 515

* TK och MK = tillagningskök och mottagningskök

**iRASFF =  
Rapid Alert System for Food and Feed - EU:s system för snabb varning om 
livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. 

Planerad tillsyn, tillsynsprojekt
SILK, samsynsprojekt och möten  120
SILK, provtagningsprojekt     90
Spårbarhet     100
Märkning kött och grönt (ursprung)  200

           Summa timmar 510

Icke planerad händelsestyrd tillsyn
Anmälan om registreringar   160
Klagomål/misstänkta matförgiftningar  120
Extraordinära händelser/**iRASFF  275
Kontrollrelaterat arbete, remisser,  
rådgivning, information   140
Löpande kontroll av nätförsäljning  200
Utredning av livsmedelsfusk   170
Information och rådgivning   150
Extra offentliga kontroll (t.ex. grosssister) 175

        Summa timmar 1 390
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Särskilda administrativa projekt/kvalitetsarbete
Behovet av uppdateringar av rutiner, mallar, rikt-
linjer, hemsidan är ett arbete som ständigt måste 
pågå för att det dagliga arbetet ska kunna fungera 
på ett effektivt sätt. 

Ny riskklassning      60
Löpande uppdatering av hemsidan  120
Interna möten    170
E-tjänster (utveckling och underhåll)   40
Behovsutredningen    150
VP-planering samt VP-uppföljning  150
Mallar, faktablad    100
Kalibrering av instrument     40
Kompetensmatris, uppdatering    20

           Summa timmar 850

Kompetensutveckling
För att höja kvalitén på kontrollen och vara i takt 
med omvärldens krav på vårt uppdrag är deltagande 
på vissa årliga konferenser/seminarier, mässor och 
erfarenetsutbyte över kommun/nationsgränser nöd-
vändigt. 

Nya lagstiftningsområden   80
Nya kontrollförordningen   80
Nationella kontrollplanen   50
Nya förvaltningslagen     5
Spårbarhet/livsmedelsfusk för kött  40
Utbildning nationella konferensen  80
Utbildning ekologiska livsmedel  20
Utbildning omvärldsbevakning, allmänt      100
Utbildning nordiska    48
Mässor/seminarier    32
Länsmöten     80
Norrlivs     20
E-handel     20
Smittskydd     10
SPAT-möte     20

          Summa timmar 685



Miljöskyddgruppens arbete syftar till att skydda den yttre 
miljön mot skador och att arbeta för att nå de nationella 
miljömålen. Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete och 
har tillsyn över kommunens miljöfarliga verksamheter 
(cirka 260 stycken) för att säkerställa att de uppfyller mil-
jöbalkens krav. Även tillsyn av förorenade områden och 
tillsyn av vattenförekomster är viktiga arbetsområden. 

I tillsynsarbetet ingår inspektioner, granskning av miljö- 
och årsrapporter, handläggning av anmälningar, beslut om 
försiktighetsåtgärder och kontrollprogram, granskning av 
egenkontrollprogram samt rådgivning och information. 
Miljöskyddsgruppen genomför även projekt i prioriterade 
miljöskyddsfrågor utifrån miljömålen.

Vi deltar detaljplaneprojekt genom att ge vägledning till 
kommunens samhällsbyggnadsavdelning avseende för-
orenade områden och buller. Vi granskar miljötekniska 
markundersökningar inom planprocessen. 

Inkommande ärenden är en stor del av verksamheten. Att 
Järfälla är i ett expansivt skede syns på antalet handlägg-
ningstimmar för inkommande ärenden. 

Exploateringen leder till fler inkommande klagomål på 
byggbuller, påträffade föroreningar och krav på ökad till-
syn av masshantering. 

Prioriteringar inom området
• För 2019 prioriteras tillsynen på verksamheter med 

fast årlig avgift, arbetet med byggandet av tunnel-
banan, tillsyn på större exploatörer och krav om 
kontrollprogram för omgivningspåverkan, sprid-
ning av granulat från konstgräsplaner, uppföljning 
av krav på omhändertagande av dagvatten från 
större parkeringsytor, inventering av nya verk-
samheter, förorenade områden i kommunen samt 
dagvattenfrågor. 

Miljöskydd
Vi har tillsyn på större exploateringsprojekt och 
ställer krav om att kontrollprogram för omgiv-
ningspåverkan ska upprättas av ansvarig byg-
gentreprenör. Vår förhoppning är att vårt arbete 
med kontrollprogrammen kommer att leda till 
att minska inkommande klagomålsärenden och 
att avfallshanteringen utförs enligt miljöbalkens 
krav.

Vi har även tillsyn på infrastrukturprojekt som 
utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Bar-
karby, Mälarbanan, Rotebroleden samt Förbifart 
Stockholm. 

Andra exempel på inkommande ärenden är till-
ståndsprövning av miljöfarliga verksamheter, 
anmälningar enligt miljöbalken, remisser, kla-
gomål samt föroreningsärenden. Här ingår också 
tillsyn över masshantering, länshållningsvatten, 
inventering av nya verksamheter, information 
om cisterner och handläggning av värmepump-
sanmälningar. 

Personella resurser
Vid full bemanning är personalresurserna 6,6 
tjänster. Vid framtagandet av denna skrivelse 
finns det vakanser, vi har dock valt att utgå 
från 6,6 tjänster, vilket motsvarar 8 731 tim.

Planerad löpande tillsyn  2 769         
Egeninitierade tillsynsprojekt    541 
Inkommande ärenden  3 375
Utbildning inom området     300 
Övrig tid (planering/utveckling) 1 746  
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Följande tillsyn kommer att bedrivas under 2019
Den planerade löpande tillsynen är återkommande varje år och egenini-
tierade tillsynsprojekt är sådant som prioriterats utöver detta. Under 2019 
kommer fler U-verksamheter att besökas och tillsyn på större bygg- och 
exploateringsprojekt ökar i och med utbyggnaden av tunnelbanan och bo-
städer inom Barkarbystaden.

Planerad löpande tillsyn 
B-objekt        363
C-objekt         276
U-objekt        738 
Mälarbanan         20
Tunnelbanan        150
Förbifart Stockholm        40
NCC Krossanläggning       80
Betongstation          12
Rotebroleden           40
VA:s egenkontroll         50
Exploatörer, kontrollprogram      120
Kontrollprogram och tillsyn på omläggning av Bällstaån  150
Vattenfrågor (Vattengruppen/Bällstaågruppen/ren bil)  120
Tillsyn infrastruktur  
(Trafikverket väg och spårväg, Park o Gata)     120
Fritidsbåtklubbar        50
Handläggning av köldmedierapporter    240
Klassningsbeslut & nya taxan       40
Nya beslut för kp (SVOA:s nya riktlinjer) intervall för årsrapporter 100
Rådgivning vid nyanläggning av konstgräsplaner    20
Miljöstipendie          20
Rapportering till EDB-registret      20

           Summa timmar 2 769
12

Egeninitierade tillsynsprojekt             

Inventering enligt plan      50
Uppföljning av projekt energitillsyn    21
Påminnelse köldmedierapporter    20
Övervaka masshanteringsplan kommunen   50
Funktionskontroll av oljeavskiljare    30
Uppföljning projekt större parkeringsytor   80
Handlingsplan förorenade områden (MIFO-listan)   60
Fortsatt utveckling av kartskikt förorenad mark   40
Delta i arbetet med vattenplanen/åtgärdsprogrammet          100
Tillsyn över kommunens konstgräsplaner    80
Påbörja arbetet med att undersöka kommunens grundvatten  20
            Summa timmar 551
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Planering och utveckling 
I verksamhetsplaneringen tydliggörs ett stort behov av kvali-
tetsarbete. Det utgörs mestadels av att uppnå samsyn gällande 
tillsynsmetodik, hålla god struktur på arbetsmaterial samt säker-
ställa en hög nivå på utgående skrivelser. 
Informationsmaterial ska vara aktuella och hålla en hög kvalitet. 

   

 MS-möten och tavelmöten              550
 VP-planering               150
 Samverkan med SVOA och Käppala              30
 M/S Nord                  30
 Uppdatera faktablad/rutiner/mallar             100
 Uppdatera hemsidan               100
 Samverkansprojekt (ex. MSL)             100
 Introducera nyanställda                54
 Övrigt                632

                    Summa timmar 1746 

Utbildning
Kompetensen behöver bibehållas och förstärkas främst 
inom följande områden:
• Förorenade områden
• Masshantering
• Buller
• Dagvattenfrågor
• Köldmedia
• Kemikalier/REACH
• Avfallshantering
• Energi
• Miljöbalken och dess förordningar

Information och rådgivning    400
Anmälan av värmepumpar    400
Förorenad mark     740
Besvarande av remisser    150
Uppföljning av planerad tillsyn C/U - objekt  180
Övrigt inkommande              1 100  
Klagomål       250 
Nya objekt, tillsynsbesök inkl. klassning  150

         Summa timmar 3 370

Inkommande ärenden
Miljöskydd bedömer att inkommande ärenden kommer att fortsätta att öka något under 
2019, bland annat på grund av högt exploateringstryck i kommunen, samt ökat antal 
rivningsärenden. Inför 2019 syns detta inte minst på exploateringen i Barkarbystaden 
och Veddesta och det fortsatta byggandet av Söderdalen.



NärmiljöTillsynen inom området syftar till att förhin-
dra att människor blir besvärade eller sjuka på 
grund av miljön. Bostäder, offentliga lokaler 
som t. ex. skolor ska inte orsaka olägenhet för 
människors hälsa.

Verksamheternas egentillsyn följs upp genom 
systemtillsyn. I övrigt handläggs inkommande 
ärenden som klagomål, remisser, anmälningar 
och tillståndsprövningar. Det kan handla om 
problem med inomhusmiljö, radon och buller. 

Andra exempel på ärenden är anmälningar av 
verksamheter och ansökan om tillstånd för en-
skilt avlopp eller till viss djurhållning (t. ex. 
orm). Närmiljö handlägger också ärenden som 
berör tobakslagen.

Totalt finns det ca 280 tillsynsobjekt i vårt 
tillsynsregister. Under 2018 har en utförligare 
översyn av antal objekt gjorts. Det pågående 
arbetet med att kartlägga och tillsyna nya ob-
jekt fortsätter, men prioriteras inte 2019. 

Utöver det finns det objekt som inte är an-
mälningspliktiga t.ex. frisörer och massörer. 
Enligt lagstiftaren ska de verksamheter med 
störst risk och där barn vistas prioriteras. Det 
innebär att fokus i tillsynen ligger på skola, 
förskola och hygieniska verksamheter med 
risk för blodsmitta, som tatuering och fotvård. 
Tillsynsintervallet för skolor och förskolor 
är fortsatt var annat år (hälften av verksam-
heterna tas respektive år). Tillsynsintervallet 
för hygieniska verksamheter som tatuering, 
fotvård och solarier är vart tredje år. 

Personella resurser 
Totala personalresursen är 4,85 tjänster 
vilket motsvarar 6 417 timmar.

Projekt och egeninitierad kontroll 2 845
Inkommande ärenden          2 327
Kvalitetsarbete              945      
Utbildning inom området                  300

Prioriteringar inom området 
Under 2019 är den planerade delen av verksam-
heten fortsatt inriktad mot tillsyn på skolor och 
förskolor. Inventeringen av enskilda avlopp som 
inleddes 2016 fortsätter enligt plan 2019. Annan 
tillsyn som påbörjats tidigare och fortsätter 2019 
är tillsynen av radon i flerbostadshus och tillsyn 
av vårdboenden.  Vart tredje år tillsynas fotvår-
dare, tatuerare, piercare, och solarier, även de är 
inplanerade under 2019.

Prioriteringen av avfallstillsynen kommer att 
fortsätta 2019. Dessutom sker tillsyn på bas-
sängbad samt strandbad och plaskdammar. 
Ökningen av antalet inkommande ärenden, som 
bostadsklagomål och anmälan om nya verksam-
heter, beräknas fortsätta även nästa år, i och med 
kommunens utbyggnad.
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Utbildning
Kompetensen behöver behållas och förstärkas främst inom 
följande områden: buller, ventilation, fuktskador, radon, 
enskilda avlopp, avfall, solarier, smittskydd och hygien  

        Summa timmar 300

Följande aktiviteter/projekt kommer att bedrivas under 2019
Projekt och egeninitierad kontroll 

Tillsyn av
• grundskolor och gymnasier, inkl rökfria skolgårdar     325 
• förskolor              630 
• fastighetsägarprojekt              125
• flyktingboenden och HVB-hem            60 
• vårdboenden              160
• fotvårdare, tatuerare, piercare           275
• solarier             100
• vårdboenden, HVB-hem           250
• idrottsanläggningar             45
• bassängbad, strandbad och plaskdammar            81  
• radon i flerbostadshus           600
• gemensamhetsanläggningar avlopp > 25 PE          24
• tekniska nämndens insamling av hushållsavfall 
• livsmedelsanläggningars avfallshantering 

 samt samverkan med SÖRAB-kommunerna        340 
Inventering av enskilda avlopp          140
Samverka tekniska nämnden om kommunalt VA           20
Bakgrundsmätning av gammastrålning               15

      Summa timmar 2 845

Inkommande ärenden 
Service och information till allmänheten   450
Klagomål bl.a. fuktskador, bristfällig ventilation,  
störningar från eldning, buller från värmepumpar,  
fläktar och trafik, hög musik, lukt,  
nedskräpning, dålig sophantering.             1200
Anmälan om nya skolor, förskolor, 
hygienlokaler, ansökningar om undantag 
från lokala avfallsföreskrifter, hållande av djur, 
enskilda avlopp, alkoholremisser samt övriga remisser  677

         Summa timmar  2 327

Kvalitetsarbete
Vi ser ett behov av att lägga resurser på kvalitetsarbete, att ta tillvara och 
sprida kunskap som finns i gruppen samt att ta fram nya och uppdatera 
befintliga rutiner. Vi fortsätter ta tillvara den kunskap vi fått i en skrivut-
bildning 2017 genom att arbeta mer med både nya och befintliga mallar. 
Närmiljömöten      400
Verksamhetsplanering och behovsutredning   150
Uppdatering av mallar i Ecos       75
Sambruksmöten och nätverksmöten    100
Övrigt kvalitetsarbete      220

             Summa timmar 945
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Plan och natur

Järfällaborna har rätt till frisk luft, en god 
ljudmiljö och en ren och välmående natur, 
idag och i framtiden. 

Nya hus som byggs ska vara sunda, säkra och 
energieffektiva och det ska finnas tillgång till 
parker och naturområden nära bostadsområ-
dena. 

Nya förskolor och skolor ska ha tillräckligt 
stora och ljusa gårdar och lokaliseras avskilt 
från trafikleder där god luftkvalitet råder.

Medborgarna ska också ha möjlighet att välja 
att åka kollektivt, gå eller cykla istället för att 
ta bilen. 

Vi bevakar miljöfrågorna i den fysiska pla-
neringen i kommunen, bland annat genom 
att granska detaljplaner så att hänsyn tas till 
miljön och människors hälsa. Vi ser ett ökat 
behov av det arbetet under 2019 då många de-
taljplaneprocesser är pågående, vi ökar därför 
timmarna jämfört med föregående verksam-
hetsår. 

Utöver remissyttranden, information och råd-
givning medverkar plan- och naturgruppen 
i planprojekt med vår miljökompetens vid 
större exploateringsprojekt så som bostads-
byggande och ny infrastruktur, framförallt 
avseende buller och föroreningar. 

Naturområden och reservat
För att värna de kommunala naturreservaten 
utövar plan- och naturgruppen tillsyn enligt 
miljöbalken och reservatsföreskrifter. Från 
och med 2018 har vi tillsynsansvar för Gör-
välns och Norra Igelbäckens naturreservat.  
I tillsynen kontrollerar vi bland annat att skötsel-
planer följs samt handlägger prövning av ansök-
ningar om undantag från reservatsföreskrifterna. 

Plan- och naturgruppen arbetar för att fö-
reskrifter och bestämmelser för kommu-
nens naturreservat efterlevs och att mil-
jö- och hälsoskyddsfrågor beaktas i den 
fysiska planeringen.

Prioriteringar inom området
Verksamheten styrs till största delen av inkommande ärenden såsom detaljplaneremisser och ansö-
kan om tillstånd respektive dispens från reservatsföreskrifter. Den totala personalresursen ger inte 
utrymme för något egeninitierat tillsynsprojekt under 2019. 

För 2019 prioriteras tillsyn på naturreservat med fast årlig avgift, granskning av detaljplaner, delta 
i planprojekt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, handläggning av dispenser och tillstånd i naturre-
servat samt att följa upp kompensationsåtgärder. 

Nytt för 2019 är att vi har tillsynsansvaret för det 
nyinstiftade biotopskyddsområdet Stora Ängs-
näs. 

Föreskrifterna anger inskränkningar i såväl mar-
kägarnas som allmänhetens rättigheter inom re-
servatet.

I tillsynsansvaret ligger också att genom infor-
mation och rådgivning förebygga att reglerna 
inte överträds.



Personella resurser
Totala personalresursen är 0,85 tjänst vilket mot-
svarar 1 124 timmar.

Planerad tillsyn     30 
Inkommande ärenden   704
Kvalitetsarbete planering  
och utveckling        240        
Utbildning inom området  150
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Inkommande ärenden 
Granskning av detaljplaner 
Delta i detaljplanegrupper och granskning av  
behovsbedömningar 
Granskning av att byggherrar i Barkarbystaden 
följer miljö- och gestaltningsprogrammet 
Prövning av ansökningar om undantag  
från reservats 
föreskrifterna 

Summa timmar            1 013

Kvalitetsarbete 
Gruppmöten     100
Miljöplanerarmöten        20
Lathund för kompensationsåtgärder      20
Behovsbedömning och planering      40
Remisser övriga myndigheter       10
Kvalitetsarbete        50

                 Summa timmar 390
Utbildning
Kompetensen behöver bibehållas och förstärkas främst inom 
följande områden 
• buller
• naturvård 
• luft 

Summa timmar                150

Tiden avser även medverkan i MSL-grupper samt seminarier 
som hålls inom bullernätverket och luftvårdsförbundet

Planerad tillsyn
Tillsyn på naturreservaten och biotopskyddsområde  30

Inkommande ärenden
Granskning av detaljplaner                334
Handläggning av dispenser/tillstånd              150
Delta i planprojekt                120
Inkommande klagomål     50
Uppföljning av kompensationsåtgärder   50

           Summa timmar 704
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2019 2020 2021

Äldreboenden (tillagningskök och mot-
tagningskök)

Äldreboenden (tillagningskök)
Gruppboenden

Äldreboenden (tillagningskök)

Förskolor (tillagningskök och mottag-
ningskök)
Skolor (tillagningskök och mottagnings-
kök)

Förskolor (tillagningskök)
Skolor (tillagningskök)

Förskolor (tillagningskök)
Skolor (tillagningskök)

Butiker Butiker Butiker

Restauranger Restauranger Restauranger

Kyrkor
Fåtimmarsprojekt (1-2 timmar/år)
Grossister

Grossister Grossister

Vattenverk Vattenverk Vattenverk

     Livsmedel 3-årig tillsynsplan i enlighet med den Nationella kontrollplanen



2019 2020 2021 2022 2023

Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt

Tillsyn C-objekt Tillsyn C-objekt Tillsyn C-objekt Tillsyn C-objekt Tillsyn C-objekt

Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt

Tillsyn på B- och U-ob-
jekt kring varutranspor-
ter

Utvärdering och ev. 
samverkansprojekt kring: 
Tillsyn på B och C-ob-
jekt kring varutranspor-
ter

Inventering Nettovägen, 
Kontovägen, Girovägen

Inventering Fakturavä-
gen, Äggelundavägen,  
Saldovägen

Inventering Västra Ved-
desta och Spjutvägen

Inventering Bolinder-
området (Fabriksvägen, 
Godsvägen, Uddnäsvä-
gen), Norra Jakobsberg 
(Åkervägen, Mossvägen) 
och Skarprättarvägen

Inventering Jättevägen, 
Kaminvägen, Gulli-
vervägen, Spisvägen, 
Skarprättarvägen

Besök på nya funna 
U-verksamheter 

Besök på nya funna 
U-verksamheter 

Besök på nya funna 
U-verksamheter 

Besök på nya funna 
U-verksamheter 

Besök på nya funna 
U-verksamheter 

Krav på täthetskontrol-
ler av oljeavskiljare på 
B-, C- och U-verksam-
heter

Krav på täthetskontroller 
av oljeavskiljare B-, C- 
och U-verksamheter

Krav på täthetskontroller 
av oljeavskiljare B-, C- 
och U-verksamheter

Krav på täthetskontrol-
ler av oljeavskiljare B-, 
C- och U-verksamheter

Krav på täthetskontrol-
ler av oljeavskiljare B-, 
C- och U-verksamheter

Tillsyn bygg- och riv-
ningsarbetsplatser

Tillsyn bygg- och riv-
ningsarbetsplatser

Tillsyn bygg- och riv-
ningsarbetsplatser

Tillsyn bygg- och riv-
ningsarbetsplatser

Tillsyn bygg- och riv-
ningsarbetsplatser

Tillsyn Byggnation av Bar-
karbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring mm.)

Tillsyn Byggnation av Bar-
karbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring mm.)

Tillsyn Byggnation av Bar-
karbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring mm.)

Tillsyn Byggnation av Bar-
karbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring mm.)

Tillsyn Byggnation av 
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring mm.)

Miljöskydd 5-årig tillsynsplan
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2019 2020 2021 2022 2023

Tillsyn byggnation av 
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, 
kemförvaring mm.)

Tillsyn byggnation av 
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, 
kemförvaring mm.)

Tillsyn byggnation av 
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, 
kemförvaring mm.)

Tillsyn byggnation av 
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, 
kemförvaring mm.)

Tillsyn yggnation av Bar-
karbystaden 
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring mm.)

Tillsyn bygget av Mälar-
banan och Rotebroleden

Ev. efterarbete kring 
Mälarbanan och Rote-
broleden

Tillsyn av bygget av tun-
nelbanan

Tillsyn av bygget av tun-
nelbanan

Tillsyn av bygget av tun-
nelbanan

Tillsyn av bygget av tun-
nelbanan

Tillsyn av bygget av tun-
nelbanan

Tillsyn bygget av Förbi-
fart Stockholm

Tillsyn bygget av Förbi-
fart Stockholm

Tillsyn bygget av Förbi-
fart Stockholm

Tillsyn bygget av Förbifart 
Stockholm

Tillsyn bygget av Förbifart 
Stockholm

Tillsyn kross och be-
tongstation 

Tillsyn kross och betong-
station 

Tillsyn kross och be-
tongstation 

Tillsyn kross och betong-
station 

Tillsyn kross och betongsta-
tion 

Tillsyn infrastruktur 
(väg, järnväg)

Tillsyn infrastruktur 
(väg, järnväg)

Tillsyn infrastruktur 
(väg, järnväg)

Tillsyn infrastruktur 
(väg, järnväg)

Tillsyn infrastruktur (väg, 
järnväg)

Tillsyn VA:s egenkontroll Tillsyn VA:s egenkontroll Tillsyn VA:s egenkontroll Tillsyn VA:s egenkontroll Tillsyn VA:s egenkontroll

Tillsyn trafikverkets 
dagvatten

Tillsyn dagvatten Tillsyn dagvatten Plan för tillsyn kring 
dagvatten

Uppföljning av båtklubbar-
nas handlingsplaner för att 
ta bort biocidfärg. 

Årsmöte fritidsbåtsklubbar Tillsyn fritidsbåtsklubbar, 
uppföljning av handlings-
planer för sanering av 
båtskrov

Årsmöte fritidsbåtsklubbar Årsmöte fritidsbåtsklubbar

Tillsyn undersökning av 
sediment intill småbåts-
hamnar

Uppföljning av ev. föro-
renade sediment.

Tillsyn konstgräsplaner Uppföljning av tillsyn 
konstgräsplaner

fortsättning Miljöskydd 5-årsig tillsynsplan
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2019 2020 2021 2022 2023

Uppföljning av åtgärds-
krav på större parkerings-
platser

Uppföljning av åtgärds-
krav på större parke-
ringsplatser

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren 
bil, Vattenplanen)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren 
bil)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren 
bil)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren 
bil)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren 
bil, Vattenplanen)

Uppföljning av energitill-
synsprojekt

Energitillsynsprojekt 
riktat mot kommunens 
fastigheter

Uppföljning av energi-
tillsynsprojekt riktad mot 
kommunens fastigheter

Energitillsynsprojekt Energitillsynsprojekt

Handläggning av köld-
medierapporter

Handläggning av köld-
medierapporter

Handläggning av köld-
medierapporter

Handläggning av köld-
medierapporter

Handläggning av köld-
medierapporter

Tillsynsprojekt försälj-
ning av köldmedia till 
ocertifierade användare

Uppföljning av tillsyns-
projekt försäljning av 
köldmedia till ocertifie-
rade användare

Vidareutveckling av kart-
skikt för förorenad mark

Klarläggning av ansvars-
bilden för kända platser

Klarläggning av ansvars-
bilden för kända platser

Klarläggning av ansvars-
bilden för kända platser

Verka för efterbehand-
ling av kända förorenade 
områden

Verka för att kommunen 
tar fram en oljeskyddsplan

Ev. delta i arbetet med att 
ta fram en oljeskyddsplan

Bekämpningsmedelstill-
syn (KEMI), detaljhandeln

Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt

Fördjupad tillsyn kemika-
lier. Ev. Jönköpingsmodell 
C- verksamheter

Kemförteckning Jönkö-
pingsmodellen  C- och U- 
verksamheter

Kemförteckning Jönkö-
pingsmodellen  C- och U- 
verksamheter

Kemförteckning Jönkö-
pingsmodellen  C- och U- 
verksamheter

Verksamhetsplanering 
inför 2020

Verksamhetsplanering 
inför 2021

Verksamhetsplanering 
inför 2022

Verksamhetsplanering 
inför 2023

Verksamhetsplanering inför 
2024

fortsättning Miljöskydd 5-årig tillsynsplan
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2019 2020 2021 2022 2023

Tillsyn grundskolor, 
gymnasier, inkl. tillsyn 
rökfria skolgårdar, samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn grundskolor, 
gymnasier, inkl. tillsyn 
rökfria skolgårdar, samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn grundskolor, 
gymnasier, inkl. tillsyn 
rökfria skolgårdar, samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn grundskolor, 
gymnasier, inkl. tillsyn 
rökfria skolgårdar, samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn grundskolor, 
gymnasier, inkl. tillsyn 
rökfria skolgårdar, samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn på förskolor samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn på förskolor samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn på förskolor samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn på förskolor samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn på förskolor samt 
uppföljning av tillsyn

Tillsyn stickande/skäran-
de (fotvårdare, tatuerare, 
akupunktörer och kos-
metisk tatuering.)

Uppföljning tillsyn stick-
ande/skärande

Tillsyn stickande/skäran-
de (fotvårdare, tatuerare, 
akupunktörer och kos-
metisk tatuering.)

Uppföljning tillsyn stick-
ande/skärande

Tillsyn av bassängbad 
samt strandbad och 
plaskdammar

Tillsyn av bassängbad 
samt strandbad och 
plaskdammar

Tillsyn av bassängbad 
samt strandbad och 
plaskdammar

Tillsyn av bassängbad 
samt strandbad och 
plaskdammar

Tillsyn av bassängbad 
samt strandbad och 
plaskdammar

Solarietillsyn Uppföljning solarietill-
syn

Solarietillsyn

Tillsyn på vårdboende Tillsyn på vårdboenden, 
samt uppföljning  

Uppföljning tillsyn vård-
boenden

Tillsyn på vårdboende

Fastighetsägarprojekt, 
flerbostadshus

Fastighetsägarprojekt, 
flerbostadshus

Fastighetsägarprojekt, 
flerbostadshus

Fastighetsägarprojekt, 
flerbostadshus

Tillsyn radon i flerbo-
stadshus (uppföljning 
mätning/åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbo-
stadshus (uppföljning 
mätning/åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbo-
stadshus (uppföljning 
mätning/åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbo-
stadshus (uppföljning 
mätning/åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbo-
stadshus (uppföljning 
mätning/åtgärd radon)

Kartläggning och tillsyn 
Flyktingboenden, HVB-
hem

Tillsyn av inomhusmiljön 
på idrottsanläggningar

Tillsyn av inomhusmiljön 
på idrottsanläggningar

Tillsyn av inomhusmiljön 
på idrottsanläggningar

Närmiljö 5-årig tillsynsplan
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2019 2020 2021 2022 2023

Inventering och tillsyn 
enskilda avlopp, samt 
bevakning VA-enhetens 
handlingsplan för kom-
munalt VA.

Inventering och tillsyn 
enskilda avlopp, samt 
bevakning VA-enhetens 
handlingsplan för kom-
munalt VA.

Uppföljande tillsyn 
enskilda avlopp, samt 
bevakning VA-enhetens 
handlingsplan för kom-
munalt VA.

Uppföljande tillsyn enskil-
da avlopp, samt bevakning 
VA-enhetens handlings-
plan och utbyggnad av 
kommunalt VA.

Uppföljande tillsyn en-
skilda avlopp, samt bevak-
ning VA-enhetens hand-
lingsplan och utbyggnad 
av kommunalt VA.

Tillsyn större enskilda 
avlopp Ängsjö friluftsgård, 
Molnsätra

Tillsyn större enskilda 
avlopp Ängsjö frilufts-
gård, Molnsätra

Tillsyn större enskilda av-
lopp Ängsjö friluftsgård, 
Molnsätra

Bakgrundsmätning gam-
mastrålning

Bakgrundsmätning gam-
mastrålning

Bakgrundsmätning gam-
mastrålning

Bakgrundsmätning gam-
mastrålning

Bakgrundsmätning gam-
mastrålning

Tillsyn av Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens 
återvinningsstationer

Tillsyn av Förpacknings- 
och tidningsinsamling-
ens återvinningsstationer

Tillsyn av Förpacknings- 
och tidningsinsamling-
ens återvinningsstationer

Tillsyn av Förpacknings- 
och tidningsinsamling-
ens återvinningsstationer

Tillsyn av Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens 
återvinningsstationer

Tillsyn av tekniska nämn-
dens insamling av hus-
hållsavfall

Tillsyn på livsmedelsan-
läggningars avfallshante-
ring

Samverkan genom 
SÖRAB

Tillsyn av tekniska 
nämndens insamling av 
hushållsavfall

Tillsyn på livsmedelsan-
läggningars avfallshan-
tering

Samverkan genom 
SÖRAB

Tillsyn av tekniska 
nämndens insamling av 
hushållsavfall

Tillsyn på livsmedelsan-
läggningars avfallshante-
ring

Samverkan genom 
SÖRAB

Tillsyn av tekniska 
nämndens insamling av 
hushållsavfall

Tillsyn på livsmedelsan-
läggningars avfallshan-
tering

Samverkan genom 
SÖRAB

Tillsyn av tekniska nämn-
dens insamling av hus-
hållsavfall

Tillsyn på livsmedelsan-
läggningars avfallshante-
ring

Samverkan genom 
SÖRAB

Samverkan om rökfri 
skolmiljö. Länsstyrelsen 
och Socialförvaltningen

Samverkan om rökfri 
skolmiljö. Länsstyrelsen 
och Socialförvaltningen

Samverkan om rökfri 
skolmiljö. Länsstyrelsen 
och Socialförvaltningen.

Samverkan om rökfri 
skolmiljö. Länsstyrelsen 
och Socialförvaltningen

Samverkan om rökfri 
skolmiljö. Länsstyrelsen 
och Socialförvaltningen

Tillsyn av inomhusmil-
jö, buller mm i offentliga 
lokaler t.ex. fritidsgårdar, 
biografer, nattklubbar etc.

Uppföljning av tillsyn av 
inomhusmiljö, buller mm i 
offentliga lokaler.

Inventering av kyltorn Tillsyn av kyltorn

fortsättning Närmiljö 5-årig tillsynsplan
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2019 2020 2021 2022 2023

Tillsyn av Görvälns- och 
Norra Igelbäckens och 
Stora Ängsnäs naturre-
servat

Tillsyn av Görvälns- och 
Norra Igelbäckens och 
Stora Ängsnäs naturre-
servat

Tillsyn av Görvälns- och 
Norra Igelbäckens och 
Stora Ängsnäs naturre-
servat

Tillsyn av Görvälns- och 
Norra Igelbäckens och 
Stora Ängsnäs naturre-
servat

Tillsyn av Görvälns- och 
Norra Igelbäckens och 
Stora Ängsnäs naturre-
servat

Granska detaljplaner Granska detaljplaner Granska detaljplaner Granska detaljplaner Granska detaljplaner

Handlägga dispenser/
tillstånd enligt reservats-
föreskrifter

Handlägga dispenser/
tillstånd enligt reservats-
föreskrifter

Handlägga dispenser/
tillstånd enligt reservats-
föreskrifter

Handlägga dispenser/
tillstånd enligt reservats-
föreskrifter

Handlägga dispenser/
tillstånd enligt reservats-
föreskrifter

Uppföljning av kompen-
sationsåtgärder

Uppföljning av kompen-
sationsåtgärder

Uppföljning av kompen-
sationsåtgärder

Uppföljning av kompen-
sationsåtgärder

Uppföljning av kompen-
sationsåtgärder

Delta i planprojekt Delta i planprojekt Delta i planprojekt Delta i planprojekt Delta i planprojekt

Anordna seminarium om 
aktuellt ämne

Anordna seminarium om 
aktuellt ämne

Anordna seminarium om 
aktuellt ämne

Anordna seminarium om 
aktuellt ämne

Uppföljning av detaljpla-
ner

Uppföljning av detaljpla-
ner

Uppföljning av detaljpla-
ner

Uppföljning av detaljpla-
ner

Inventera luftmiljö på 
förskole-/skolgårdar och 
ställ krav (slb-projekt)

Inventera buller på 
förskole-/skolgårdar och 
ställ krav

Ställ krav på åtgärds-
program för buller, Park 
och gata

Ta fram lathund för 
kompensationsåtgärder

Tillsynsplanering inför 
2020

Tillsynsplanering inför 
2021

Tillsynsplanering inför 
2022

Tillsynsplanering inför 
2023

Tillsynsplanering inför 
2024

Plan och natur 5-årig tillsynsplan


