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Inledning
Verksamhetsberättelse 1/1-30/4 2018 är ett komplement till vårbokslutet. Mycket av
det som tidigare skrivits i verksamhetsberättelsen återfinns idag i vårbokslutet.
Redovisningen av personal och ekonomi finns i årsbokslutet.

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet
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. Nämnden ansvarar också för kommunens
strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Nämnden har under våren 2018 anordnat ett miljöpolitiskt forum med inriktning mot
miljöskydd och miljöstrategiskt arbete. Antalet medverkande politiker ligger stabilt på ca 2530 st.

Ekolog
Kommunekologen har under årets första tertial jobbat vidare med handlingsplanen för god
vattenstatus vilken behandlades av MN i januari och nu är skickad på remiss till tekniska
nämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Arbetet med naturvårdsprogrammet har intensifierats under första tertialet. Ett förlag till ny
naturvårdspolicy har diskuterats med MNAU som också fungerar som politisk referensgrupp
för arbetet med naturvårdsprogrammet. Kommunekologen handleder en examensarbetare
som gör Gis-analyser som en del av framtagandet av det nya naturvårdsprogrammet.
Planeringen av hasselmusinventeringen pågår då nämnden nu beviljas sökt Lonabidrag för
projektet. Naturskyddsföreningen och Alingsås klätterklubb har sökt kontakt i
naturvårdsfrågor varför möten med representanter för de båda föreningarna har genomförts.
Dialogen har startats upp genom att ett första möte med representanter för Lantbrukarnas
riksförbund (LRF) har genomförts.

Livsmedel
Livsmedelskontrollen har under första tertialet präglats av stora förändringar. Efter beslut av
Livsmedelsverket har nya lagstiftningsområden för rapportering av kontrollen införts.
Samtidigt har kontoret infört ett nytt sätt att kommunicera kontrollresultatet till företagarna.
Detta genom att använda en mall som tagits fram för att användas av alla kommuner. Under
tertialet har teamet fått två nya medarbetare. Förändringarna i arbetssätt samt personalbytet
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har medfört ett större behov av samsyn och kalibrering mellan inspektörer varför inte all
kontroll hunnits med. Per den 20 april hade 108 och 131 för tertialet planerade kontroller
genomförts (82%) samt 5 extra offentliga kontroller. Inflödet av nya verksamheter har under
mars varit högre än beräknat vilket också påverkat teamets möjligheterar att utföra kontroll.
Under tertialet har två RASFF inkommit.

Hälsoskydd
Hälsateamet har under tertialet genomfört tillsyn av anmälningspliktiga stickande och
skärande verksamheter samt flertalet av kommunens förskolor. Ett stort arbete för att komma
vidare med radontillsynen har också genomförts. En ny medarbetare har kommit till teamet
under tertialet.

Miljöskydd
Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har kommit igång bra, i samband
med tillsynen fortsätter handläggarna att uppdatera registret för U-objekt, ett arbete som
kommer att fortgå.
Handläggare från miljöskyddsteamet är också delaktiga i det uppströmsarbete som VAavdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som löper på under 2018.

Enskilda avlopp
Tillsynen av enskilda avlopp har kommit igång sent till fördel för tillståndsgivning av enskilda
avlopp. Handläggare inom avloppsteamet har under våren hjälpt miljöskyddsteamet med
tillsynen av icke anmälningspliktiga verksamheter.
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Verksamheten i siffror
För att få ett ungefärligt kvantitativt mått på årets arbete presenteras här statistik. Siffrorna säger inget
om arbetets kvalitet och effektivitet, utan ska ses som ett mått på förändringar över tiden.

Ärenden och beslut
Fördelningen av besluten på olika ärendegrupper framgår av nedanstående sammanställning.

Tabell fattade beslut 2018-0101-2018-04-30
Fattade beslut

1/1-30/4

värmepumpar

20

hälsoskydd

72

avlopp

45

livsmedel

27

miljöskydd+avfall

48

kompost, hushåll

0

SBK, planer

0

Lantbruk
Naturvård
administrativa
vattenverksamhet
Summa

0
0
27
2
241

Besluten fördelas: på MNAU 28 st, på nämnden 30 st och 211 delegationsbeslut.
3 st ärenden har överklagats under perioden alla 3 gällde överklagan av faktura.
Under perioden har 5 st beslut med vite fattats, 2 st beslut med miljösanktionsavgift.
Totalt registrerades 1212 st ärenden i Miljöreda under perioden och 462 st av
ärendena är avslutade.
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