
Tillsynsplan 2021
miljö- och hälsoskydd



Innehållsförteckning         sidan
Tillsynsplan - syfte             3       
Organisation             3       
Miljö- och hälsoskydd            4      
Administration             5    
Livsmedel             6         
Miljöskydd             9        
Närmiljö           12        
Plan och Natur                   14       
3-årsplan - livsmedel             16      
5-årsplan - miljöskydd          17    
5-årsplan - närmiljö          20    
5-årsplan - plan och natur    22 

2



Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter som lokal myndighet 
inom områdena miljö- och hälsoskydd,  
inklusive livsmedelskontroll, samt bygglov. 

Tillsynsplanen beskriver vilket arbete som 
planeras inom avdelningen miljö- och hälsoskydd 
under 2021. 

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 handläggnings-
tider.

• 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.

Avdelningen ingår i bygg- och miljöförvaltningen och ansvarar för tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen och tobakslagen. 

Under 2020 tillkom ett tillsynsområde - trängseltillsyn på serveringsställen.  
Livsmedelsgruppen utför trängseltillsynen, tillsynsområdet kommer finnas kvar 
under 2021.

På avdelningen finns också en plansamordnare som ansvarar för nämndens remiss-
svar i detaljplaneärenden.

Miljö- och bygglovsnämnden har inte tilldelats något mål för nämndens verksam-
hetsområde av kommunfullmäktige för 2019-2021.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 24 personer

Administra-
tion

Livsmedel Miljöskydd Närmiljö Plan och natur

Verksamheten består av en avdelning med fem arbetsgrupper.

Vi har följande stödfunktioner:

EkonomiKvalitet och  
verksamhetsstöd

HR
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Miljö- och  
hälsoskydd

Tillsyn 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens plane-
rade tillsyn styrs av de nationella och lokala 
mål som finns inom miljö- och livsmedels-
området. Dessa är:
• Sveriges 16 miljömål 
• Sveriges åtta målområden inom  
 folkhälsa
• Mål i den svenska, nationella, fler-  
 åriga kontrollplanen för livsmedels-  
 kedjan 2020-2022.

I tillsynsplanen redovisar vi dels åtgärder 
för att nå ovanstående mål och dels vilka 
inkommande ärenden vi har och vad de 
omfattar.

I kommunen finns ca 1000 tillsynsobjekt av 
varierande typ och storlek. Att kontrollera 
alla årligen är inte möjligt utan en priori-
tering av tillsynen görs därför, baserad på 
objektens miljöpåverkan och riskerna med 
verksamheterna. 

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.  
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3-årsplan och 5-årsplan
För att åskådliggöra tillsynens hela omfatt-
ning och för att förstärka den långsiktiga 
planeringen innehåller tillsynsplanen även 
en 5-årsplan, som i stora drag beskriver 
verksamheten de kommande åren.  
Livsmedelstillsynen har en 3-årsplan. 
Förändringar kan komma att ske under  
tidsperioden. Här kan man se vilka intervall 
vi planerar för olika tillsynsbesök. 3- och 
5-årsplanen redovisas sist i dokumentet. 

Debitering
Verksamheten finansieras genom tillsyns- 
avgifter samt skattemedel. Tillsynsobjekt 
har antingen årsavgifter enligt vår taxa, eller 
debiteras per timme efter nedlagt arbete. 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
har tagit fram ett nytt förslag till behovs-
styrd taxa för miljöbalkstillsynen, taxan har 
omarbetats och utvecklats inom Miljö- 
samverkan i Stockholms län. 
Kommunfullmäktige har antagit den nya 
taxan som börjar gälla 1 januari 2021. 

 

Följande projekt ska drivas under året med 
syfte att effektivisera vårt arbete
Gemensam tillsynskampanj  200
OSA-dialog    500

         Summa timmar  700

Under rådande omständigheter, med en 
pandemi, är det svårt att planera tillsynen 
i detalj. 

Under 2020 har tillsynen planerats om, och 
vi har hittat nya digitala sätt att utföra till-
syn på. Det kommer att fortgå under 2021 
- idag vet vi inget om hur länge vi kommer 
att ha restriktioner i landet som påverkar 
tillsynen. 



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 gällande mallar.

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

För miljöskydd gäller även
10. Miljörapporter och årsrapporter ska besvaras skriftligt inom 3 må-

nader.

11. Komplett ansökan om anläggning av värmepump 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 livsmedelsverksamhet ska tas senast 10 

dagar efter komplett anmälan, gäller för befintlig lokal. 

14. Första inspektion ska ske senast 5 veckor efter att verksamheten 
har startat.

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 stick-
prov på 10-20 ärenden. 
Kvalitetsmått nr 2, 5, 12: samtliga ärenden följs upp. 
Kvalitetsmått nr 4: påminnelse från chef utgår var fjärde månad. 

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, nämndadminis-
tration, posthantering, arkivering, bokföring, fakturering, 
inköp samt underhåll och utveckling av avdelningens data-
system – ECOS, samt Ecos systemadministration.

Arbetsuppgifter som därutöver ingår:
• Delta 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 
Utreda möjlighet till digital signering
Sokigo, informationsträffar

Utbildning
InDesign
Webbredigering
Ecos
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Livsmedel
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De operativa målen för livsmedelskontrollen 
2020-2022 är ett samlat grepp mot särskilda 
risker i mat och dricksvatten. Målen utgår från 
effektmål inom fyra fokusområden:
• säkert dricksvatten
• mikrobiologiska risker
• kemiska risker
• säkerställd information i livsmedelskedjan. 

Vi har kontrollansvar för en stor dricksvatten- 
anläggning - Görvälnverket med tillhörande 
distributionsnät. För säkert drickvatten kom-
mer vi i år att kontrollera operativt mål nr 2 
som handlar om kemiska risker och cyano- 
toxiner i dricksvatten. 

Det finns drygt 400 livsmedelsverksamheter i 
Järfälla. Den största gruppen utgörs av storhus-
håll, t.ex. skolkök, restauranger, pizzerior och 
gatukök, men även detaljhandel, t.ex. livs- 
medelsbutiker, kiosker och bensinstationer 
med livsmedelsförsäljning utgör en stor grupp. 
Förutom storhushåll och detaljhandel finns 
även industriell tillverkning och grossister/
importörer. 

Utöver löpande kontroll enligt gällande lag-
stiftning, så kommer vi i år att fokusera på 
operativt mål 4 som handlar om ”Rätt fisk”  
för att verifiera att korrekt information om 
fiskart och fångstzon finns och lämnas vidare i 
kedjan. 

Målet inom livsmedelskontrollen är säkra 
livsmedel. 

I livsmedelslagstiftningen framgår det tydligt 
att det är livsmedelsföretagaren som har ansva-
ret för detta. Som myndighet har vi skyldighet 
att ha en plan så att livsmedelskontroll utförs 
i tillräcklig omfattning och med fokus på de 
största hälsoriskerna samt redlighet för kunder-
na (t.ex. märkning och annan konsument- 
information). 

Konsumenterna ska få säkra livsmedel, inkl. 
dricksvatten, som är producerade och han-
terade på ett acceptabelt sätt. Informationen 
om livsmedlen ska vara korrekt och enkel för 
konsumenterna att förstå. 

Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan ska  
få råd, service och kontroll med helhetssyn 
som underlättar deras eget ansvarstagande. 

Det kräver att vi har rätt kompetens och använ-
der de kontrollmetoder som är bäst lämpade. 
Vi ska  vidta de åtgärder som är nödvändiga, 
så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen 
åtgärdas inom utsatt tid, samt följa upp att 
avvikelser åtgärdats. 

Den offentliga kontrollen är riskbaserad. I vår 
kontroll följer vi de riktlinjer som återfinns i 
”Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan 
2018 – 2021” samt nya kontrollförordningen 
(EU) nr 2017/625. I den nationella kontroll- 
planen återfinns bland annat de operativa  
målen. 

Vår kontroll genomförs med lämpliga metoder 
som är utvecklade för detta ändamål, bland 
annat övervakning av verksamheternas rutiner 
och mer ingående kontroller såsom inspektio-
ner, verifieringar, revisioner, provtagning och 
analys av prover. 

I vår kontroll använder vi oss  av eget utfor-
made checklistor som är baserade på kraven i 
lagstiftningen och de operativa målen. Check-
listorna anpassas efter de risker/behov/krav 
som finns inom varje tillsynsområde (t.ex. 
grossist- eller restaurangverksamhet).  
Listorna omarbetas varje år och är alltid kopp-
lade till gällande lagstiftning och de riktlinjer 
som återfinns i den nationella  
kontrollplanen.

I och med den nya kontrollförordningen har 
det skett begreppsförändringar som avspeglas 
i tillsynsplanen för 2021 på så sätt att merpar-
ten av det arbete inom livsmedelskontrollen 
som utförs hamnar under begreppet ”offentlig 
kontroll” medan en väldigt liten del går under 
begreppet ”annan offentlig verksamhet”.

Under 2021 kommer vi att delta i *SILK´s 
gemensamma provtagningsprojekt enligt prov-
tagningsplan framtagen av  SILK-gruppen.

*Samverkan Inom Livsmedels Kontrollen  
i Stockholms län - ett nätverk inom  
Miljösamverkan Stockholms län, MSL
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Personella resurser
2021 har vi 4,6 tjänster vilket  
motsvarar 6 086 timmar.  

Arbetstidens fördelning i timmar

Offentlig kontroll        3 541
Annan offentlig verksamhet           48 
Särskilda administrativa projekt  
/kvalitetsarbete        1 957  
Trängseltillsyn          300
Utbildning           240 
  Summa timmar  6 086

Prioriteringar inom området 
Under året 2021 kommer riktningen på den offentliga 
kontrollen att göras med avseende på de nya lagstift-
ningsområdena och de operativa målen. 
Vi kommer att vara delaktiga i olika tillsyns- och prov-
tagningsprojekt inom SILK (samverkan i livsmedel-
skontrollen i länet).

*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. 

Vi kommer att titta på mål 5 som handlar om 
spårbarhet vad gäller kött, och på mål 8 som 
handlar om att verifiera att företagarna kan ge 
korrekt information om allergena ingredien-
ser i maträtter som serveras eller på annat sätt 
saluhålls.

Enligt vår behovsutredning behöver vi under 
perioden 2021 cirka 5 årsarbetskrafter. Järfälla 
ökar stadigt sin folkmängd vilket leder till en 
ökning av antalet livsmedelsverksamheter de 
kommande åren. Redan nu ser vi en faktisk 
ökning av ett antal nya verksamheter. 

Behovsutredningen revideras varje år.

I arbetsuppgifterna ingår förutom planerad 
kontroll även handläggning av inkommande 
ärenden ‐ anmälningar om registrering av livs-
medelsanläggningar, frågor från livsmedels- 
företagare och allmänhet, provtagning, klago-
mål och utredningar av misstänkta matförgift-
ningar. 

I det nationella larmsystem, *iRASFF, ska 
varje ärende handläggas skyndsamt med 
återkoppling till livsmedelsverket. Det medför 
markant ökad tid för utredning av olika  
klagomål, återkallelser etc. Största delen av 
livsmedelskontrollen sker normalt genom  
oanmälda inspektioner. 

Trängseltillsyn på grund av covid-19
Under 2021 räknar vi med att en stor del av livs- 
medelsgruppens personalresurser, som normalt är  
avsatt till planerad kontroll, kommer att behöva 
läggas på trängseltillsyn. Tillsynen görs med utgångs-
punkt i smittskyddslagstiftning - men utförs av livs-
medelsgruppen på delegation. 

På grund av covid-19 kommer planerade livsmedels-
inspektioner i större utsträckning utföras föranmälda 
- istället för oanmälda - vilket beräknas ta mer tid och 
resurser än den ordinarie oanmälda kontrollen.

Livsmedelsgruppen kommer att ha 
kvartalsvis uppföljning på tillsyns-
planen där eventuella revideringar 
och korrigeringar sker.



Offentlig kontroll - tillsynsprojekt
Provtagningsprojekt SILK/SLV   90
Riktade tillsynsprojekt   90 

       Summa timmar  180

Följande aktiviteter/projekt kommer att bedrivas 2021
Offentlig kontroll - fasta objekt 

  Indelning av verksamheter efter antal tillsynstimmar per år.
1-2 timmars 294
3-4 timmars 334
5-7 timmars          1 042  
8-16 timmars 223
Dricksvattenkontroll   36
1:a inspektion,  
nyregistrerade verksamheter 252      

    Summa timmar  2 181
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Särskilda administrativa projekt/kvalitetsarbete
Behovet av uppdateringar av rutiner, mallar, rikt-
linjer och webbplatsen är ett arbete som ständigt 
måste pågå för att det dagliga arbetet ska kunna 
fungera på ett effektivt sätt. 

Ny riskklassning   40
Ny kontrollförordning,  
Livstecknet, Foodmonitor m.m. 453
Faktureringsfrågor  120
Mallar, informationsmaterial,  
E-tjänster (ny kontrollförordning) 112
Externa möten 350
Interna möten 310
Kalibrering av instrument   20
Myndighetsrapportering 132 
Planering och uppföljning av
Tillsynsplan och Behovsutredning 180
Livsmedelsfusk 240

     Summa timmar 1 957

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

               Utbildning timmar 240   Trängseltillsyn
Enligt smittskyddslagen, planering fram till 1 juni 2021. 
Tillsyn, uppföljning, klagomål, sanktioner.

       Summa timmar 300 

Offentlig kontroll - övrigt
Anmälan om registreringar  140
Klagomål/misstänkta matförgiftningar 290
Extraordinära händelser/*iRASFF  380
Information, rådgivning,  
inventering av näthandel  250
Sanktioner 120

     Summa timmar 1 180

Exempel på åtgärd för att 
minska trängsel på restaurang 
- bortskruvade sittplatser.

Annan offentlig verksamhet  48



Prioriteringar inom området
• Under 2021 prioriteras tillsyn på verk-

samheter med fast årlig avgift, pågående 
arbete med byggnationen av tunnelbanan, 
tillsyn på större byggherrar, inventering 
av nya verksamheter, förorenade områden 
och vattenfrågor. 

Miljöskydd
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Miljöskyddgruppens arbete syftar till att 
skydda den yttre miljön mot skador, och 

att arbeta för att nå de nationella miljökvaltets-
målen. 

Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete och har 
tillsyn över kommunens cirka 260 miljöfarliga 
verksamheter - för att säkerställa att de upp-
fyller miljöbalkens krav. Tillsyn av förorenade 
områden och infrastruktur- och exploaterings-
projekt är andra viktiga arbetsområden. 

I tillsynsarbetet ingår inspektioner, granskning 
av miljö- och årsrapporter, handläggning av 
anmälningar, beslut om försiktighetsåtgärder, 
granskning av egenkontrollprogram samt råd-
givning och information. Miljöskyddsgruppen 
genomför även projekt i prioriterade miljö-
skyddsfrågor utifrån miljömålen och tillsyns-
behovet.

Vi deltar i detaljplaneprojekt genom att ge 
vägledning till kommunens samhällsbyggnads-
avdelning inom bl.a. förorenade områden och 
buller. Det innebär att vi i ett tidigt skede har 
möjlighet att granska miljötekniska mark- 
undersökningar i planprocessen. 

Inkommande ärenden är en stor del av verk-
samheten. Att Järfälla är i ett expansivt skede 
syns på antalet handläggningstimmar för 
inkommande ärenden. Bedömningen är att 
tidsåtgången för 2021 kommer att öka avse-
ende jämfört med föregående år - eftersom 
exploatering inom Barkarbystaden, Veddesta 
och Söderdalen pågår - samt att byggnation av 
tunnelbanan är i full gång.  

Exploateringen leder i sin tur till fler inkom-
mande klagomål på byggbuller, påträffade 
föroreningar och krav på ökad tillsyn av mass-
hantering. 

Under 2021 kommer vi att fortsätta med vår 
tillsyn på större exploateringsprojekt och ställa 
krav på att kontrollprogram för omgivnings- 
påverkan ska upprättas av ansvarig bygg- 
entreprenör. Vår förhoppning är att vårt arbete 
med kontrollprogram kommer att leda till en 
minskning av inkommande klagomålsärenden 
och att avfallshanteringen utförs enligt miljö-
balkens lagkrav.

Vi har även tillsyn på infrastrukturprojekt som 
till exempel utbyggnaden av tunnelbanan från 
Akalla till Barkarby, Mälarbanan, Rotebroleden 
och Förbifart Stockholm. 

Andra exempel på inkommande ärenden är till-
ståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter, 
anmälningar enligt miljöbalken, remisser, olika 
typer av klagomål samt föroreningsärenden. 

Här ingår också tillsyn på bland annat mass-
hantering, länshållningsvatten, inventering av 
nya verksamheter, information om cisterner och 
handläggning av värmepumpsanmälningar. 



Följande tillsyn kommer att bedrivas under 2021

Den planerade löpande tillsynen är återkommande varje år och egeninitierade 
tillsynsprojekt är sådant som prioriterats utöver detta. Under 2021 kommer något 
färre tillsynsprojekt att utföras men tillsyn på miljöfarliga verksamheter och 
större bygg- och exploateringsprojekt kommer fortgå.

Planerad löpande tillsyn 
B-objekt   420

IED-anläggning    40
C & U-objekt    960
Mälarbanan     20
Rotebroleden     20
Tunnelbanan   100
Förbifart Stockholm    60
NCC krossanläggning    30
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Egeninitierade tillsynsprojekt             
Energiprojektet årsrapport     20
Energiprojekt, fastighetsägare   100
Inventering enligt 5-årsplan     50
Påminnelse köldmedierapporter    20
Nya klassningsbeslut     260
Informationskampanj nya  
avfallsförordningen      80
Tillsyn konstgräsplaner, uppföljning    30
Riskklassning/ansvarsutredning  
Lövstaaska Björkeby       30
MIFO-inventera nedlagda kemtvättar  120
Identifiera Pfas i sprinklersystem    20
LOD-anläggningar i kvartersmark  100
Delta i arbetet med  
vattenplanen/åtgärdsprogrammet    80
                                           Summa timmar 910 

Personella resurser
Miljöskyddsgruppen har ungefär lika mycket resurser som 
föregående år vilket innebär att vi kan utföra den planerade och 
händelsestyrda tillsynen samt även driva några egeninitierade 
tillsynsprojekt. 

De totala personalresurserna är 7,50 tjänster  
vilket motsvarar 9 922 timmar. 

Planerad löpande tillsyn   2 448        

Egeninitierade tillsynsprojekt    910

Inkommande ärenden   4 340

Utbildning inom området     240 

Övrig tid (planering/utveckling) 1 984

         Summa timmar  9 922

Köldmedierapporter     454 
Rapportering till EDB-registret   20
VA:s egenkontroll     30
Fritidsbåtklubbar    54
Vattenfrågor: Vattengruppen/
Bällstaågruppen/ren bil   120
Omläggning av Bällstaån               60
Tillsyn infrastruktur     60
      Summa timmar  2 448     
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Planering och utveckling 
I verksamhetsplaneringen tydliggörs ett stort behov av kvalitetsarbete. 
Det utgörs mestadels av att uppnå samsyn gällande tillsynsmetodik, 
hålla god struktur på arbetsmaterial samt säkerställa en hög nivå på 
utgående skrivelser. Informationsmaterial ska vara aktuella samt hålla 
en fortsatt hög kvalitet. 
MS-möten och tavelmöten              770
Tillsynsplan -planering för år 2022   100
Uppdatera mallar och faktablad   100
Rutiner      100
Uppdatera webbplatsen    100
Introducera nyanställda/praktikant     40
*EBH-listan + kartskikt      80
Samverkansprojekt (ex. MSL, MS-nord,  
SVOA/Käppala)     160
Övrigt       534

          Summa timmar 1 984 

Utbildning
Kompetensen behöver bibehållas och förstärkas främst inom följande 
områden:

• Förorenade områden
• Masshantering
• Buller
• Dagvattenfrågor
• Köldmedia
• Kemikalier/REACH
• Avfallshantering
• Energi
• Miljöbalken och dess förordningar

Inkommande ärenden
Miljöskydd bedömer att inkommande ärenden kommer att fortsätta att 
öka något under 2021, bland annat avseende fler exploateringsprojekt 
och rivningsärenden. Utöver detta kommer vi handlägga avfallsdispenser 
i enlighet med de uppdateringar som skett i avfallsförordningen, klago-
mål, föroreningsärenden och övriga inkommande ärenden löpande under 
året. 
Anmälan av värmepumpar    350
Förorenade områden             1 120
Exploateringstillsyn     500
Besvarande av remisser    150
Klagomål       300
Nya objekt, tillsynsbesök inkl. klassning  140
Miljösanktionsavgifter 
 + Åtalsanmälningar köldmedia    100
Uppföljning av planerad tillsyn C/U - objekt  140
Information och rådgivning     400
Avfallsdispenser     100
Nya köldmedieanläggningar      40
Övrigt inkommande              1 000

         Summa timmar 4 340 *EBH-lista = lista över  efterbehandlingsobjekt

Tillsynsprogram för industriutsläppsverksamheter
Industriutsläppsverksamheter (IED) ingår i den planerade tillsynen.  
Enligt 1 kap. 10 a § miljötillsynsförordningen ska det tas fram ett  
tillsynsprogram för var och en av dessa verksamheter. 

Tillsynsprogrammet ska innehålla tillsynsintervall och tid för uppfölj-
ning av brister. I det fall allvarliga brister uppmärksammas vid besök 
hos en verksamhet så ska ett nytt besök göras inom sex månader.

I Järfälla finns två IED-anläggningar.
Säbyverket  tillsynsintervall - årligen planerad i december
Arla Mejeri  tillsynsintervall - årligen  planerad i november



NärmiljöTillsynen inom området syftar till att för-
hindra att människor blir besvärade eller 

sjuka på grund av miljön. Bostäder, offentliga 
lokaler som t.ex. skolor ska inte orsaka olägen-
het 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 
enskilt avlopp eller till viss djurhållning (t.ex. 
höns). Närmiljö handlägger också ärenden som 
berör tobakslagen. 

Totalt finns det ca 280 tillsynsobjekt i vårt  
register. Vi har bedömt att vårdboenden och 
fritidsverksamheter som fritidsgårdar behöver 
en mer regelbunden tillsyn. Från och med 
2021 planerar vi att gå ut på de verksam- 
heterna vart tredje år. Utöver det finns  
oregistrerade objekt t.ex. frisörer och massörer. 

Personella resurser 
Totala personalresursen är 5,3 tjänster vil-
ket motsvarar 7012 timmar.
Projekt och egeninitierad kontroll  2 830
Inkommande ärenden            2 430
Kvalitetsarbete            1 452 
Utbildning inom området                     300

         Summa timmar  7 012

Prioriteringar inom området 
Under 2021 är den planerade delen av 
verksamheten fortsatt inriktad mot tillsyn på 
skolor och förskolor. Vi gör ett eget projekt 
om buller på skol- och förskolegårdar som 
uppföljning av ett nyligen genomfört  
examensarbete på avdelningen.

Inventeringen av enskilda avlopp fort- 
sätter under 2021, liksom tillsynen av radon 
i flerbostadshus. Fastighetsägarprojektet 
gjorde en nystart under 2020, men kunde 
inte fullföljas med tillsyn i lägenheterna med 
hänsyn till Covid-19. Projektet kommer nu 
att drivas under 2021. 

Vi planerar att delta i Läkemedelsverkets 
nationella tillsynsprojekt om hygieniska 
produkter.

Den återkommande avfallstillsynen kom-
mer även att fortsätta 2021. Dessutom sker 
tillsyn på bassängbad samt strandbad och 
plaskdammar. 

Ökningen av antalet inkommande ärenden, 
som bostadsklagomål och anmälan om 
nya verksamheter, främst hygienlokaler, 
t.ex. fotvårdare, samt förskolor och skolor, 
beräknas fortsätta även nästa år i och med 
kommunens utbyggnad.

12

Enligt lagstiftaren ska de verksamheter med 
störst risk, och där barn vistas prioriteras. Det 
innebär att fokus i tillsynen bör ligga på skola, 
förskola och hygieniska verksamheter med 
risk för blodsmitta, som tatuering och fotvård. 
Tillsynsintervallet för skolor och förskolor är  
vartannat år. Tillsynsintervallet för hygieniska 
verksamheter som tatuering och fotvård är vart 
tredje år. Tillsyn av solarier enligt Strålskydds-
lagen sker även vart tredje år. 

Vi har även sett ett fortsatt behov av att tillsyna 
andra verksamheter som idrottsanläggningar 
och fastighetsägare av flerbostadshus.

Vi bedriver radontillsyn samt tillsyn på enskil-
da avloppsanläggningar.
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Utbildning
Kompetensen behöver förstärkas inom flera områden eftersom 
vi är flera nya i personalgruppen. 
Områden där vi behöver mer kompetens: buller, ventilation, 
fuktskador, radon, enskilda avlopp, avfall, solarier, smittskydd 
och hygienisk behandling.         
           Summa timmar  300

Följande aktiviteter/projekt kommer att bedrivas under 2021
Projekt och egeninitierad kontroll 
Tillsyn på:
• grundskolor och gymnasier, rökfria skolgårdar  225
• förskolor       465
• fritidsgårdar        75
• vårdboenden      205
• bassängbad (simhallen m.fl.),  

strandbad och plaskdammar     100
• radon i flerbostadshus      750
• gemensamhetsanläggningar avlopp > 25 PE    20
• hygieniska produkter,  

projekt i samverkan med Läkemedelsverket  250
• tekniska nämndens insamling av hushållsavfall,  

och på livsmedelsanläggningars avfallshantering,  
samt samverkan med SÖRAB-kommunerna.    210

• Förpacknings- och tidningsinsamlingen     10

Fastighetsägarprojektet     250
Inventering av enskilda avlopp     140
Samverka med tekniska nämnden om kommunalt VA   20
Bakgrundsmätning av gammastrålning     30
Inventering av kyltorn        80

          Summa timmar  2 830

Inkommande ärenden 
Service och information till allmänheten     450
Bostadsklagomål - 
fuktskador, bristfällig ventilation, störningar från eldning,  
buller från värmepumparfläktar och trafik, hög musik,  
lukt, nedskräpning och dålig sophantering.             1 200

Anmälan av skola, förskola, hygienlokal,  
ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter,  
hållande av djur, enskilda avlopp,  
alkoholremisser samt övriga remisser        780

           Summa timmar  2 430

Kvalitetsarbete
Vi ser ett ökat behov av att lägga resurser på kvalitetsarbete, eftersom 
arbetet inte hunnits med i önskad takt senaste åren. 
Vi uppdaterar webbplatsen tillsammans med Järfällas kommunikations-
avdelning. 
Faktablad, blanketter, rutiner och mallar hålls uppdaterade och aktuella.

Närmiljömöten        400
Verksamhetsplanering och behovsutredning     150
Uppdatering av mallar i Ecos       125
Uppdatera faktablad och blanketter      125
Uppdatera webbplatsen       100
Sambruksmöten och nätverksmöten      100
Klassning enligt nya taxan i Ecos      100
Övrigt kvalitetsarbete        352

           Summa timmar  1 452
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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. 

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

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  
planeringen i kommunen, bland annat genom 
att granska detaljplaner så att hänsyn tas till 
miljön och människors hälsa. 

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

Plan- och naturgruppen arbetar för att före-
skrifter och bestämmelser för kommunens 
naturreservat efterlevs och att miljö- och 
hälsoskyddsfrågor beaktas i den fysiska 
planeringen.

Naturområden och reservat
För att värna de kommunala naturreservaten 
utövar plan- och naturgruppen tillsyn enligt 
miljöbalken och reservatsföreskrifter. 

Vi har tillsynsansvar för Görvälns och Norra 
Igelbäckens naturreservat och biotopskydds-
området Stora Ängsnäs. 

I tillsynen kontrollerar vi bland annat att  
skötselplaner följs samt handlägger prövning 
av ansökningar om undantag från reservats-
föreskrifterna. Föreskrifterna anger inskränk-
ningar i såväl markägarnas som allmänhetens 
rättigheter inom reservatet. 

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

Då framtiden är oviss under rådande pandemi 
kommer vi inte att anordna seminarium om 
aktuella ämnen under 2021



Särskilda administrativa projekt/kvalitetsarbete  
Lathund för kompensationsåtgärder       15

Ta fram ny bedömningsgrund  
för miljökvalitetsmålet för luft i planeringen  20

Gruppmöten        50

Miljöplanerarmöten         20

Behovsbedömning och planering       38

Övrigt kvalitetsarbete      30

                        Summa timmar 173

               Utbildning timmar 80

15

Tillynsprojekt 
Kontroll av återställande  
i naturreservaten       15
Uppföljning av  
kompensationsåtgärder      15 
Kravställning på buller  
på bostäder/förskolegårdar     80

            Summa timmar 110

Inkommande ärenden
Granskning av detaljplaner              395
Handläggning av  
dispenser/tillstånd               150
Delta i planprojekt                 90
Inkommande klagomål     30
Remisser övriga myndigheter     30

          Summa timmar  695

Personella resurser
Totala personalresursen är 0,80 tjänst vilket 
motsvarar 1 058 timmar.

Planerad tillsyn    110 
Inkommande ärenden    695
Kvalitetsarbete planering  
och utveckling         173   
Utbildning inom området     80

       Summa timmar  1 058
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2021 2022 2023

Äldreboenden (tillagningskök) Äldreboenden  
(tillagningskök och mottagningskök)

Äldreboenden (tillagningskök)
Gruppboenden

Förskolor (tillagningskök)
Skolor (tillagningskök)

Förskolor (tillagningskök och mottagnings-
kök)
Skolor (tillagningskök och mottagningskök)

Förskolor (tillagningskök)
Skolor (tillagningskök)

Butiker
Spårbarhet kött - SLV-projekt (höst)

Butiker Butiker

Tillverkare/Butiker
Uppgifter om allergener - eget projekt
Butiker/Grossister/Importörer 
Tillsatser, renhet - SILK-projekt
Restauranger
Info om allergener - eget projekt

Restauranger Restauranger

Grossister/Importörer 
Tungmetaller och mytotoxin i mjöl  
- SLV-projekt (vår)

Kyrkor
Få-timmarsprojekt (1-2 timmar/år)
Grossister

Grossister

Vattenverk
Rutiner kring reservoarer - SLV-projekt (vår)

Vattenverk Vattenverk

     Livsmedel 3-årig tillsynsplan i enlighet med den Nationella kontrollplanen



2021 2022 2023 2024 2025

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-objekt 
kring varutransporter

Utvärdering och ev. sam-
verkansprojekt kring: 
Tillsyn på B och C-objekt 
kring varutransporter

Inventering  
Västra Veddesta  
och Spjutvägen

Inventering Bolinderom-
rådet (Fabriksv., Godsv., 
Uddnäsv.), Norra Jakobs-
berg (Åkerv., Mossv.) 
Skarprättarvägen

Inventering Jättevägen, Ka-
minvägen, Gullivervägen, 
Spisvägen,  
Skarprättarvägen

Inventering Nettovägen, 
Kontovägen, Girovägen

Inventering Fakturavägen, 
Västra Veddesta,  
Spjutvägen, Äggelunda- 
vägen,  Saldovägen

Besök på nyfunna  
U-verksamheter 

Besök på nyfunna  
U-verksamheter 

Besök på nyfunna  
U-verksamheter 

Besök på nyfunna  
U-verksamheter

Besök på nyfunna  
U-verksamheter 

Tillsyn bygg- och rivnings-
arbetsplatser

Tillsyn bygg- och rivnings-
arbetsplatser

Tillsyn bygg- och rivnings-
arbetsplatser

Tillsyn bygg- och rivnings-
arbetsplatser

Tillsyn bygg- och rivnings-
arbetsplatser

Tillsyn byggnation av  
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring m.m.)

Tillsyn byggnation av  
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring m.m.)

Tillsyn byggnation av  
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring m.m.)

Tillsyn byggnation av  
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring m.m.)

Tillsyn byggnation av  
Barkarbystaden
(länshållningsvatten, 
schaktmassor, avfall, kem-
förvaring m.m.)

Tillsyn av bygget av  
tunnelbanan

Tillsyn av bygget av  
tunnelbanan

Tillsyn av bygget av  
tunnelbanan

Tillsyn av bygget av  
tunnelbanan

Tillsyn av bygget av  
tunnelbanan

Tillsyn bygget av  
Förbifart Stockholm

Tillsyn bygget av  
Förbifart Stockholm

Tillsyn bygget av  
Förbifart Stockholm

Tillsyn bygget av  
Förbifart Stockholm

Tillsyn bygget av  
Förbifart Stockholm

Tillsyn kross- och  
betongstation

Tillsyn kross- och  
betongstation

Tillsyn kross- och  
betongstation

Eventuellt efterarbete 
kross- och betongstation

Miljöskydd 5-årig tillsynsplan

17



2021 2022 2023 2024 2025

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 kommunens  
masshanteringsplan
Årsmöte fritidsbåtsklubbar Årsmöte fritidsbåtsklubbar Tillsyn fritidsbåtsklubbar, 

uppföljning av handlings-
planer för sanering av 
båtskrov

Årsmöte fritidsbåtsklubbar Årsmöte fritisbåtklubbar

Tillsyn medelstora  
förbränningsanläggningar

Tillsyn medelstora  
förbränningsanläggningar

Tillsyn medelstora  
förbränningsanläggningar

Tillsyn medelstora  
förbränningsanläggningar

Tillsyn medelstora  
förbränningsanläggningar

Uppföljning av tillsyn 
konstgräsplaner

Uppföljning av tillsyn 
konstgräsplaner

Tillsyn parkeringsplatser
Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren bil)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren bil)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren bil)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren bil)

Arbeta med vattenfrågor 
(Bällstaågruppen, Ren bil)

Fortsatt arbete med  
energitillsynsprojekt

Fortsatt arbete med  
energitillsynsprojekt

Fortsatt arbete med  
energitillsynsprojekt

Fortsatt arbete med  
energitillsynsprojekt

Fortsatt arbete med  
energitillsynsprojekt

Energiprojekt riktad mot 
stora fastighetsägare

Uppföljning energiprojekt 
stora fastighetsägare

Energiprojekt riktad mot 
stora bostadsrättsföreningar

Uppföljning energiprojekt 
stora bostadsrättsföreningar

Köldmedierapporter Köldmedierapporter Köldmedierapporter Köldmedierapporter Köldmedierapporter
Tillsynsprojekt  
köldmedieanläggningar

Uppföljning tillsynsprojekt 
köldmedieanläggningar

Tillsynsprojekt  
köldmedieanläggningar

Vattenplan Tillsynsprojekt utifrån 
vattenplan/- 
åtgärdsprogrammet

Vattenplan Vattenplan Vattenplan

Uppföljning LOD- 
anläggningar kvartersmark

Tillsyn LOD-anläggningar 
kvartersmark

fortsättning Miljöskydd 5-årig tillsynsplan
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2021 2022 2023 2024 2025

Inventering och klassning 
verksamhetsområden med 
gemensamma OA

Uppdatering av kart- 
skiktet förorenad mark 
samt EBH-listan

Uppdatering av kart- 
skiktet förorenad mark 
samt EBH-listan

Uppdatering av kart- 
skiktet förorenad mark 
samt EBH-listan

Uppdatering av kart- 
skiktet förorenad mark 
samt EBH-listan

Uppdatering av kart- 
skiktet förorenad mark 
samt EBH-listan

Inventering/ och riskklass-
ning kemtvättar

Inventera och riskklassning 
brandstationer

Riskklassning/ 
ansvarsutredning  
Lövstaaska Björkeby

Huvudstudie
Lövstaaska Björkeby

Avhjälpande åtgärder  
Lövstaaska Björkeby

Fritidsbåtklubbar förstudie/
Ansvarsutredning

Huvudstudie

Riskklassning 
handelsträdgårdar

Handelsträdgårdar Handelsträdgårdar Handelsträdgårdar

Riskklassa industrier (halo-
generade lösningsmedel)

Riskklassa industrier (halo-
generade lösningsmedel)

Deponier Deponier

Nya klassningsbeslut enligt 
ny taxa
Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt
Informationskampanj om 
uppdaterade avfalls- 
förordningen
Tillsynsplanering inför 
2022

Tillsynsplanering inför 
2023

Tillsynsplanering inför 
2024

Tillsynsplanering inför 
2025

Tillsynsplanering inför 
2026

fortsättning Miljöskydd 5-årig tillsynsplan
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2021 2022 2023 2024 2025

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor
Tillsyn öppna förskolor och 
lokaler för familjedaghem

Tillsyn buller på skol- och 
förskolegårdar

Uppföljning buller på skol- 
och förskolegårdar

Tillsyn fritidsgårdar Uppföljning av tillsyn fri-
tidsgårdar

Tillsyn fritidsgårdar

Tillsyn stickande/skärande 
(fotvårdare, tatuerare, aku-
punktörer, mikroneedling 
och kosmetisk tatuering.)

Uppföljning tillsyn stickan-
de/skärande

Tillsyn stickande/skärande 
(fotvårdare, tatuerare, aku-
punktörer, mikroneedling  
och kosmetisk tatuering.)

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 solarietillsyn Solarietillsyn
Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Tillsyn på vårdboenden.
Tillsyn asylboenden, HVB-
hem

Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Närmiljö 5-årig tillsynsplan
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2021 2022 2023 2024 2025

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn grundskolor, gym-
nasier, inkl. tillsyn rökfria 
skolgårdar.

Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor Tillsyn på förskolor
Tillsyn öppna förskolor och 
lokaler för familjedaghem

Tillsyn buller på skol- och 
förskolegårdar

Uppföljning buller på skol- 
och förskolegårdar

Tillsyn fritidsgårdar Uppföljning av tillsyn fri-
tidsgårdar

Tillsyn fritidsgårdar

Tillsyn stickande/skärande 
(fotvårdare, tatuerare, aku-
punktörer, mikroneedling 
och kosmetisk tatuering.)

Uppföljning tillsyn stickan-
de/skärande

Tillsyn stickande/skärande 
(fotvårdare, tatuerare, aku-
punktörer, mikroneedling  
och kosmetisk tatuering.)

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 solarietillsyn Solarietillsyn
Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Tillsyn på vårdboenden.
Tillsyn asylboenden, HVB-
hem

Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Tillsyn på vårdboenden. 
Tillsyn asylboende, HVB-
hem  

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Fastighetsägarprojekt, fler-
bostadshus

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

Tillsyn radon i flerbostads-
hus (uppföljning mätning/
åtgärd radon)

2021 2022 2023 2024 2025

Tillsyn inomhusmiljön av 
idrottsanläggningar

Tillsyn inomhusmiljön av 
idrottsanläggningar

Inventering och tillsyn en-
skilda avlopp. Bevakning 
VA-enhetens handlingsplan 
för kommunalt VA.

Inventering och tillsyn en-
skilda avlopp. Bevakning 
VA-enhetens handlingsplan 
för kommunalt VA.

Inventering och tillsyn en-
skilda avlopp. Bevakning 
VA-enhetens handlingsplan 
för kommunalt VA.

Inventering och tillsyn en-
skilda avlopp. Bevakning 
VA-enhetens handlingsplan 
för kommunalt VA.

Uppföljning tillsyn en-
skilda avlopp. Bevakning 
VA-enhetens handlingsplan 
för kommunalt VA.

Tillsyn större enskilda 
avlopp Ängsjö friluftsgård, 
Molnsättra

Tillsyn större enskilda 
avlopp Ängsjö friluftsgård, 
Molnsättra

Tillsyn större enskilda 
avlopp Ängsjö friluftsgård, 
Molnsättra

Bakgrundsmätning  
gammastrålning

Bakgrundsmätning  
gammastrålning

Bakgrundsmätning  
gammastrålning

Bakgrundsmätning  
gammastrålning

Bakgrundsmätning  
gammastrålning

Tillsyn av tekniska  
nämndens insamling av 
hushållsavfall. 
Tillsyn livsmedelsanlägg-
ningars avfallshantering. 
Samverkan SÖRAB

Tillsyn av tekniska  
nämndens insamling av 
hushållsavfall. 
Tillsyn livsmedelsanlägg-
ningars avfallshantering. 
Samverkan SÖRAB

Tillsyn av tekniska  
nämndens insamling av 
hushållsavfall. 
Tillsyn livsmedelsanlägg-
ningars avfallshantering. 
Samverkan SÖRAB

Tillsyn av tekniska  
nämndens insamling av 
hushållsavfall. 
Tillsyn livsmedelsanlägg-
ningars avfallshantering. 
Samverkan SÖRAB

Tillsyn av tekniska  
nämndens insamling av 
hushållsavfall. 
Tillsyn livsmedelsanlägg-
ningars avfallshantering. 
Samverkan SÖRAB

Samverkan om rökfri 
skolmiljö genom Länssty-
relsen och Socialförvalt.

Samverkan om rökfri 
skolmiljö genom Länssty-
relsen och Socialförvalt.

Samverkan om rökfri 
skolmiljö genom Länssty-
relsen och Socialförvalt.

Samverkan om rökfri 
skolmiljö genom Länssty-
relsen och Socialförvalt.

Samverkan om rökfri 
skolmiljö genom Länssty-
relsen och Socialförvalt.

Inventering av kyltorn Tillsyn av kyltorn Uppföljning tillsyn kyltorn
Tillsyn hygieniska produk-
ter i samarbete med  
Läkemedelsverket

Uppföljning tillsyn  
hygieniska produkter

Tillsyn manikyr och  
pedikyr

Uppföljning tillsyn  
manikyr och pedikyr

Tillsyn FTIs återvinnings-
stationer

Tillsyn FTIs återvinnings-
stationer

Tillsyn FTIs återvinnings-
stationer

Tillsyn FTIs återvinnings-
stationer

Tillsyn FTIs återvinnings-
stationer

fortsättning Närmiljö 5-årig tillsynsplan
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22

2021 2022 2023 2024 2025

Kontroll av återställanden i 
reservaten

Tillsyn del av Görvälns  
och Norra Igelbäckens 
naturreservat

Tillsyn del av Görvälns  
och Norra Igelbäckens 
naturreservat

Tillsyn del av Görvälns  
och Norra Igelbäckens 
naturreservat

Tillsyn del av Görvälns  
och Norra Igelbäckens 
naturreservat

Granska detaljplaner Granska detaljplaner Granska detaljplaner Granska detaljplaner Granska detaljplaner
Handlägga dispenser/till-
stånd enligt reservatsföre-
skrifter

Handlägga dispenser/till-
stånd enligt reservatsföre-
skrifter

Handlägga dispenser/till-
stånd enligt reservatsföre-
skrifter

Handlägga dispenser/till-
stånd enligt reservatsföre-
skrifter

Handlägga dispenser/till-
stånd enligt reservatsföre-
skrifter

Uppföljning av  
kompensationsåtgärder

Uppföljning av  
kompensationsåtgärder

Uppföljning av  
kompensationsåtgärder

Uppföljning av  
kompensationsåtgärder

Uppföljning av  
kompensationsåtgärder

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

Uppföljning av detaljplaner Uppföljning av detaljplaner
Ställa krav på åtgärder på 
bullerutsatta förskole-/skol-
gårdar och bostäder

Inventera luftmiljö på för-
skole-/skolgårdar och ställa 
krav (slb-projekt)

Behovsutredning 
Tillsynsplanering inför 
2022

Behovsutredning 
Tillsynsplanering inför 
2023

Behovsutredning 
Tillsynsplanering inför 
2024

Behovsutredning 
Tillsynsplanering inför 
2025

Behovsutredning 
Tillsynsplanering inför 
2026

Plan och natur 5-årig tillsynsplan


