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Miljönämnden 

 
 
Behovsutredning 2012, tillsyn enligt 
miljöbalken 
Dnr MN-2012-0047     Dpl 110 
 
Miljöförvaltningens förslag 
Godkänna behovsutredning 2012, tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska en 
myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter för tillsynsarbetet avsätta 
resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med 
tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Miljöförvaltningen har genomfört en 
behovsutredning som visar behovet av resurser under 2012 för att bedriva tillsyn 
enligt miljöbalken inom områdena miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 januari 2012 
Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken, januari 2012 
 
 
Ärende 
Enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska  
en myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter för tillsynsarbetet avsätta 
resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med 
tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. En utredning om tillsynsbehov ska 
genomföras och uppdateras årligen med hänsyn till de förutsättningar som kan ha 
ändrats. Miljöförvaltningen har därför genomfört en behovsutredning som visar 
behovet av resurser under 2012 för att bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom 
områdena miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Utredningen visar att det behövs ytterligare 3,1 tjänster för att kunna fullgöra det 
uppskattade behovet av tillsyn enligt miljöbalken. Behoven för tillsynen bedöms ha 
ökat jämfört med 2011. En orsak till detta är att ökat arbete på fältet gett mer 
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kunskap och kännedom om antalet företag som finns i kommunen som omfattas av 
återkommande tillsyn. Behovet av resurser för tillsyn förändras över åren och en 
orsak är att verksamheter tillkommer och försvinner, att lagstiftning ändras m.m. 
 
Förvaltningen arbetar långsiktigt med att se över hur gapet mellan uppskattat behov 
och tillgängliga resurser kan minska på ett så rationellt och effektivt sätt som 
möjligt. Under 2012 kommer en arbetsgrupp att ta fram ett gemensamt underlag för 
tillsyns- och kontrollteamen att använda vid framtagande av behovsutredning, 
tillsyns- och kontrollplaner samt tidsredovisningen. 
 
 
 
 
Helena Berg  
tf miljödirektör  
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