Fastställande av tillsynsplan 2019-2021 för Robertsfors kommuns tillsyn enligt
miljöbalken
Sammanfattning
Enligt lagstiftningen ska tillsynsmyndigheten årligen upprätta en samlad tillsynsplan som
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska fastställas av
myndigheten. I Robertsfors kommun är det Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden som har
tillsynsansvaret.
Ärendet
Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndigheten ta fram en utredning
om tillsynsbehovet för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken som ska sträcka sig över 3 år.
Vidare ska tillsynsmyndigheten enligt 8 § för varje verksamhetsår upprätta en samlad
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken som ska baseras
på behovsutredningen.
Behovsutredningen 2019-2021 visar på ett resursbehov på miljö inkluderat det arbete som
bedrivs utanför tillsynen av 4,35 tjänster, under 2019 finns cirka 3,36 tjänster att tillgå. Det är
svårt att räkna ut en exakt siffra på grund av att 3 av de anställda på miljökontoret kommer
vara föräldralediga under olika delar av året. Grunden för årets planering har varit en
grundlig tidsredovisning som utförts av miljöinspektörer som arbetat under 2018 samt SKL:s
riktvärden på hur många tillsynstimmar en miljöinspektör på en liten kommun bör hinna med.
Behovsutredningen är beräknad på den tidsredovisning som finns fram till slutet på
december. Till i år har behovsutredningen gjorts om en del jämfört med tidigare år. De
tidigare åren har tidsredovisningen i stort sett utgjort hela behovsutredningen men till i år har
timmar lagts till för det egentliga resursbehovet som finns. Med tanke på att det oftast har
behövts prioriteras bort U-objekt samt att alla klagomål inte hinner följas upp så visar det på
att det inte finns tillräckligt med resurser för att allt ska hinnas med varje år. Därför har det
gjorts en del uppskattningar av det faktiska resursbehovet för behovsutredning en
2019-2021 för att försöka visa på hur resursbehovet ser ut om allt skulle hinnas med varje
år. De verksamheter som årligen betalar en avgift kommer att få tillsyn. De
U-verksamheterna som inte omfattas av en fast årlig avgift som prioriteras först i planeringen
2019 är hälsoskyddsverksamheter.
Den 16 december 2016 fastställde vattendelegationen miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram
och en förvaltningsplan 2016-2021 för vattenförekomster med krav som
samhällsbyggnadskontoret/ miljö ska följa. Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp
från enskilda avlopp genom:
●
●

Att ställa krav på begränsande utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att öka åtgärdstakten så kraven för
vatten ska kunna följas.

●
●
Enligt ett förslag från Havs och vattenmyndigheten innebär en ökad åtgärdtakt inventering av
5 % av de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen. Robertsfors kommun har cirka
3000 avlopp vilket skulle innebära 150 avlopp per år. Att inventera 150 avlopp skulle

innebära att en heltidstjänst per år skulle gå åt till den planering, administration och det
efterarbete en inventering av så många avlopp innebär. Planeringen för 2019-2021 är att 3
% av kommunens enskilda avloppanläggningar ska inventeras årligen, detta innebär 90
avlopp årligen.
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