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Inledning
Verksamhetsberättelsen är ett komplement till årsbokslutet. Mycket av det som
tidigare skrivits i verksamhetsberättelsen återfinns idag i årsbokslutet.
Under 2016 omorganisades Miljöskyddskontoret och består idag av två avdelningar
Miljö & vatten och Livsmedel & hälsa. Under 2017 flyttades kommunekologtjänsten
till miljöskyddskontoret och denna ligger under avdelningen Livsmedel & hälsa.
Redovisningen av personal och ekonomi finns i årsbokslutet.

Verksamhetsbeskrivning
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö
idag såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och
kontroll utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men miljöskyddsnämnden
arbetar också strategiskt med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen
för luft och nämnden tar också ett stort antal vattenprover varje år för att kunna följa
upp förändringar i vattenkvaliten. Utöver detta ordnar miljöskyddsnämnden
miljöpolitiskt forum och samordnar Anten-Mjörn kommitténs arbete.
Miljöskyddsnämnden är också delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska
projekt inom kommunen. Sedan årsskiftet 2016/2017 ansvarar också nämnden för
kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Nämnden har under våren 2017 anordnat ett miljöpolitiskt forum med inriktning mot
extremväder. Antalet medverkande politiker ligger stabilt på ca 25-30 st. Under
hösten var temat för det miljöpolitiska forumet buller.

Miljö & Vatten
Miljöskydd

Under våren 2017 var det personalbrist på miljöskydd. Rekrytering gjordes och 3 nya
medarbetare började före sommaren. Nu är personalstyrkan fulltalig.
En av handläggarna inom miljöskyddsteamet arbetar delvis som kommunikatör för
kontoret. Dessa arbetsuppgifter har tagit mer tid än beräknat inte minst med
anledning av den satsning som kommunen gör på ny hemsida.
Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har kommit igång bra. Under
2017 har fler U-objekt besökts än vad som gjorts samantaget de senaste fem åren.
Tillsynen kopplas till åtagandet för extremväder och tillsynsplanen för 2017. I
samband med detta har handläggarna också börjat uppdatera registret för U-objekt,
ett arbete som kommer att fortgå.
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Handläggare från miljöskyddsteamet är också delaktiga i det uppströmsarbete som
VA-avdelningen inom Tekniska förvaltningen påbörjade under 2017.
Både granskning av 2015 och 2016 års köldmedierapporter har utförts (ca 80+80 st)
vilket innebär att nämnden också kommit ikapp med den del som prioriterades ner
2016.
Flera av de avgiftsbeslut som fattades kopplat till den kemikalietillsyn som utfördes
2016 har prövats av överinstansen och nämnden har i samtliga ärenden fått rätt.

Enskilda avlopp

Tillsynen av enskilda avlopp kom igång sent till fördel för tillståndsgivning av enskilda
avlopp. 270 stycken inkomna ansökningar/anmälningar för nya enskilda avlopp har
inkommit under året och 588 stycken enskilda avlopp har inventerats. Även
handläggarna i avloppsteamet har varit delaktiga i framarbetandet av nämndens
yttrande över kommunens översiktsplan. Framförallt har det varit frågor kopplat till
vatten.
Handläggare inom avloppsteamet har under våren hjälpt miljöskyddsteamet med
tillsynen av icke anmälningspliktiga verksamheter.
Avloppsteamet har tillsammans med ett antal andra kommuner skrivit fram en
ansökan om LOVA-projekt kopplat till tillsyn av minireningsverk. Denna ansökan är
beviljad och projektet startades upp under hösten 2017.
Teamet har handlagt 80 stycken anmälningar för installation av värmepumpar. Under
hösten har tillsyn utförts på värmepumpsborrare som en del i U-objektstillsynen, detta
i linje med nämndens tillsynsplan.

Livsmedel & Hälsa
Hälsa

Teamet har deltagit i Miljösamverkan Västra Götalands projekt för tillsyn av
äldreboenden och vårdlokaler. I projektet tillsynades 10 äldreboenden i kommunen.
Teamet har under året startat upp förebyggande tillsyn av fastighetsägare och 20
fastighetsägare i kommunen har besökts.
I princip samtliga undervisningslokaler i kommunen har fått tillsyn under 2017. I
samband med skoltillsynen har även tobaktillsyn utförts.
Våren 2017 besöktes kommunens samtliga boende för ensamkommande barn.
Tillsynsprojektet för tillsyn av elektromagnetiska fält som startades upp 2016
avslutades i början av 2017.
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Verksamheter som är stickande och skärande har sökts upp under 2017 och
riskklassats för årlig tillsynsavgift.
Sommaren 2017 var det ett legionellautbrott i kommunen. Utredning av utbrottet
krävde många arbetstimmar.
Miljöskyddskontoret fick i januari 2017 i uppdrag av miljöskyddsnämnden att
kontakta lämplig myndighet för att ta reda på hur vi som kommun kan arbeta med att
minimera riskerna från antibiotikaresistenta bakterier, i livsmedel, på kommunal nivå.
Vid redovisning av uppdraget presenterades följande:
För att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens och för att förebygga livsmedelsburen
spridning av antibiotikaresistens kan kommunen ställa krav på minimal
antibiotikaanvändning till djur vid offentlig upphandling av livsmedel. Hjälpa till med
provtagning vid större kartläggning av antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel.
Detta gör i kunskapsuppbyggande syfte. Bedriva livsmedelskontroll och därigenom
minska risken för spridning av bakterier. Kommunen kan ställa krav på
antibiotikaförskrivningen till livsmedelsproducerande djur vid offentlig upphandling av
livsmedel. De krav som kan ställas gällande antibiotikaförskrivning överensstämmer
med den branschöverenskommelse som finns mellan de stora aktörerna på den
privata livsmedelsmarknaden. Vissa större kommuner hjälper Statens
veterinärmedicinska anstalt att samla in livsmedelsprov i butiksledet för den
lagstiftade resistensövervakningen på EU-nivå.

Naturvård

Under 2017 har kommunekologen arbetat mycket med vattenfrågor. Förutom att ta
hand om Anten-Mjörn kommittén och medverka i Säveåns vattenråd har en
kommunövergripande vattensamordningsgrupp startats upp.
Under 2017 gjordes en nystart av Vattensamordningsgruppen inom Alingsås
kommun. Samtidigt gjordes en formalisering av gruppen med en
uppdragsbeskrivning och äskande av medel för att gruppen ska kunna genomföra
konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvalitet och vattenmiljö. Gruppen har under
hösten jobbat med att ta fram en Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås
kommun, med utgångspunkt i det Åtgärdsprogram för vatten som Vattenmyndigheten
tagit fram för förvaltningsperioden 2016-2021. Vattensamordningsgruppen verkar för
att sprida informationen mellan de olika förvaltningarna om åtgärder som görs på för
att förbättra vattenkvaliteten i kommunens vatten.
Kommunekologen har arbetat med miljöskyddskontoret åtagande gällande
UNESCO-biosfärsområde i Säveåns dalgång och uppdraget att presentera förslag på
område för nytt kommunalt naturreservat.
Under 2016 påbörjades flera Lona-projekt som kommunekologen arbetat vidare med
under 2017. För samtliga kommer ytterligare arbete krävas under 2018.
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Kommunekologen har under 2017 varit en resurs i kommunens plan- och
bygglovsarbete.
En dispensansökan gällande Hjortmarka naturreservat har hanterats av
kommunekologen vilket var ett oplanerat, omfattande och tidskrävande arbete.

Livsmedel

Under året har 432 planerade kontroller och 57 uppföljande kontroller utförts. 43 nya
verkasamheter har startat och 50 verksamheter har upphört.
I december 2017 var 37 verksamheter Smileypremierade.
Under 2017 har 9 klagomål/misstänkta matförgiftningar inkommit till kontoret och 7
stycken RASFF har mottagits.
Handläggarna har på delegation fattat 5 beslut om föreläggande.
Under 2017 har livsmedelskontrollen varit med i Miljösamverkan Västra Götalands
projekt om redlighet kött.
Under året har teamet arbetat med de operativa målen 1 (dricksvatten), mål 6
(norovirus), mål 9 (spannmålsbaserad mat) och mål 13 (märkning). Mål 1, 6 och 9 är
klara. Mål 13 kommer teamet att arbeta vidare med under 2018. Teamet har under
året också inventerat vilka övriga av de operativa målen för livsmedelskontrollen som
är aktuella för miljöskyddsnämnden.
Vid Potatisfestivalen och vid den internationella matmarknaden har teamet utfört
kontroll.
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Verksamheten i siffror
För att få ett ungefärligt kvantitativt mått på årets arbete jämfört med tidigare år presenteras
återkommande statistik. Siffrorna säger inget om arbetets kvalitet och effektivitet, utan ska ses som ett
mått på förändringar över tiden.

Ärenden och beslut
Totalt registrerades 2731 st ärenden. Varje ärende tar sedan några år allt längre tid att handlägga,
mycket beroende på ökade krav vad gäller formell handläggning och dokumentation samt mer
komplexa ärenden.
Fördelningen av besluten på olika ärendegrupper framgår av nedanstående sammanställning.

Tabell fattade beslut
Fattade beslut
värmepumpar

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
116

156

105

83

86

133

141

99

117

109

84

hälsoskydd

41

15

61

19

18

21

52

105

63

105

141

avlopp

83

63

71

92

98

67

94

96

87

86

287

117

51

466

291

290

188

72

95

81

87

71

miljöskydd+avfall

90

100

99

45

157

61

79

85

61

114

126

kompost, hushåll

78

64

86

73

63

49

30

18

6

18

3

SBK, planer

59

103

94

100

59

42

31

33

32

11

4

4

14
18

livsmedel

Lantbruk
Naturvård
administrativa
Summa

6

6

6

7

10

13

5

0

9

1

49

54

62

59

53

52

56

70

31

35

447

385

802

530

649

470

438

480

409

501

0

0

709

Besluten fördelas: på MNAU 65 st, på nämnden 67 st och 697 delegationsbeslut.
Antalet planremisser från samhällsbyggnadsnämnden har minskat i takt med att
planerna hanteras enligt en planprocess som infördes 2013. Planprocessen innebär
att miljöskyddskontorets handläggare deltar i framtagande av detaljplanerna. Under
arbetets gång informeras nämnden och har då möjlighet att lämna synpunkter till
handläggaren.
16 beslut har överklagats under 2017, de flesta har gällt fakturor.
Under 2017 har 13 st beslut med vite fattats, 7 st beslut med miljösanktionsavgift
Totalt antal diarieförda ärenden: 2731 st och av dessa är 1921 avslutade.

7

