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Verksamhets- och tillsynsplan för miljönämndens 
verksamhetsområde förorenade områden 2022-2024  

Förslag till beslut 
Miljönämnden godkänner verksamhets- och tillsynsplan för miljönämndens 
verksamhetsområde förorenade områden 2022-2024. 
 
Ärendet 
Arbetet med förorenade områden är en viktig del av att uppfylla miljömålet Giftfri 
miljö. Länsstyrelserna arbetar enligt en övergripande nationell målsättning om att 
senast till år 2050 ska alla prioriterade förorenade områden vara undersökta och 
vid behov åtgärdade. Länsstyrelsen i Södermanland har efter revision av länets 
kommuner kommunicerat att det finns ett behov av mer egeninitierad (planerad) 
tillsyn inom förorenade områden likväl som händelsestyrd tillsyn, och efterfrågar en 
separat plan för detta tillsynsområde. 
 
Syftet med verksamhets- och tillsynsplanen är att tydliggöra vilka förorenade 
områden i kommunen som miljönämnden prioriterar att få undersökta och vid 
behov åtgärdade under perioden 2022-2024. En tydlig fördelning av tillsynstid för 
olika delaktiviteter gör det också lättare att följa upp att alla delar av tillsynen 
utförs i tillräcklig grad. I planen föreslås planerad tillsyn 2022 av Charlottenlund 
avfallsupplag, 2023 Syd Erikslund avfallsupplag och 2024 Ekensbergs 
handelsträdgård. 
 
Miljönämndens verksamhets- och tillsynsplan för miljönämndens 
verksamhetsområden 2022 har beslutats av miljönämnden 2021-12-06, likaså 
behovsutredning för 2022-2024. I behovsutredningen fastställdes att 100, 160 
respektive 160 timmar kommer behövas för planerad tillsyn under 2022, 2023 
respektive 2024. För händelsestyrd tillsyn inom förorenade områden förväntas 
behovet vara 60 timmar per år.  
 
 
Mats Gustafsson   Susanne Rosqvist 
Samhällsbyggnadschef   Miljöchef 
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Inledning 

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalkens områden samt områden som 
omfattas av livsmedels-, tobaks- och alkohollagstiftningen i Trosa kommun. 
Undantaget är frågor kring strandskydd, som hanteras av Samhällsbyggnads-
nämnden.  
 
Utgångspunkten för verksamhets- och tillsynsplanen är bland annat lagstiftning, de 
nationella miljömålen, nationell strategi för miljöbalkstillsynen 2022–2024, 
de lokala hälsoskyddsföreskrifterna samt nämndens mål.  
 
Arbetet med förorenade områden är en viktig del av att uppfylla miljömålet Giftfri 
miljö. Länsstyrelserna arbetar enligt en övergripande nationell målsättning om att 
senast till år 2050 ska alla prioriterade förorenade områden vara undersökta och 
vid behov åtgärdade. 
 
I den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022–2024 har 6 tillsynsområden 
valts ut som prioriterade – avfall, förorenade områden, hälsoskydd, miljöfarlig 
verksamhet, naturtillsyn och vattenverksamhet - och inom dessa totalt 22 
specificerade mål. För år 2022-2024 är det följande tillsynsområden och mål som 
berör förorenade områden: 

• Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 och 2 enligt en 
fastställd handlingsplan. 

• Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH - tillsyn vid avhjälpande 
av förorenade områden utvecklas så att dessa ärenden handläggs 
rättssäkert, mer effektivt, och med miljömässigt motiverade krav. 

 
Verksamhetsinriktade mål för 2022 

• Vattenmyndigheternas miljökvalitetsnormer ska tillämpas i ärendehandlägg-
ningen. 

• Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ - Trosa kommun 
ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför 
SKL:s servicemätning. 

• Hållbart medarbetarengagemang - samhällsbyggnadskontorets medarbetare 
ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85. 

• Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras. 
• Ungdomars tillgång till tobak, e-cigaretter och folköl i detaljhandeln ska 

minska. 
• Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal. 
• Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller serveras i Trosa 

kommun ska vara säkra och tillförlitliga. 
 

Tillsynsbehov och resurser 2022-2024 
Enligt miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens bestämmelser ska ansvarig 
myndighet avsätta tillräckligt med resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet 
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av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för området. Tillsynsbehovet 
för verksamheterna i Trosa kommun redovisas i en behovsutredning. Syftet med 
behovsutredningen är att ge underlag för att beräkna vilka resurser som behövs för 
att följa gällande lagstiftning, utöva regelbunden tillsyn och följa kommunens mål.   
 
Om en prioritering måste ske ska verksamheter som betalar en årlig avgift 
prioriteras. Det är anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, anmälningspliktiga 
hälsoskyddsobjekt, livsmedelsföretag samt företag som säljer tobak, folköl, OTC 
och e-cigaretter. Prioriteringen ska vara till hjälp för den enskilda handläggaren. 
 
Arbetsbeskrivning 
Planerad tillsyn av förorenade områden baseras på Länsstyrelsernas EBH-databas 
över förorenade objekt. Enligt Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken ska 
tillsyn av förorenade områden med riskklass 1 och 2 prioriteras. Trosa kommun har 
5 objekt med riskklass 2 och 18 ej riskklassade objekt med branschklass 2. 
Målsättningen är att utföra planerad tillsyn på ett objekt per år, samt riskklassning 
av ett objekt per år. I tillsynen ingår inventering av utförda undersökningar och 
åtgärder, platsbesök, utredning av ansvar inför eventuell förstudie och eventuell 
bidragsansökan för förstudie. Vid behov ställs krav på huvudstudie och åtgärder 
under efterföljande år.  
 
Miljönämnden ansvarar inte för ansökan om bidrag för undersökning eller sanering 
av objekt utan ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Miljökontoret 
kan dock bistå med rådgivning och framtagande av fakta för en sådan ansökan, 
som utförs av en kommunal huvudman. 
 
Inom förorenade områden kommer också händelsestyrd tillsyn att utföras enligt 
behov. 
 
Uppföljning 
Verksamhets- och tillsynsplanen kommer att användas som underlag för 2022 års 
inspektioner och övrigt arbete för miljökontoret. Intern uppföljning av planen 
genomförs kontinuerligt under året och miljönämnden informeras om utfall i 
samband med bokslutet under 2023. Verksamhets- och tillsynsplanen för 
förorenade områden kommer att ses över och revideras vid behov, och minst en 
gång per år. 
 

Tillsynsplan 

Nedan redovisas den planerade kontrollen för 2022-2024 års objektbundna tillsyn 
för förorenade områden. Tabellerna nedan visar antalet tillsynsobjekt samt 
beräknade planerade respektive händelsestyrda tillsynstimmar för 2022-2024.  
 
Den mest frekvent förekommande händelsestyrda tillsynen är redovisad här, övriga 
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oplanerade, inkommande ärenden finns med i behovsutredningen. Antal 
tillsynstimmar är beräknat utifrån föregående års utförda tillsyn och kan komma att 
avvika från nedan redovisad tid. 
 
Tillsynsplaneringen och tillsynstimmarna är baserat på att det finns tillgång till 
personella resurser under perioden 2022-2024. 
 
Tillsynstimmar förorenade områden 
Antalet tillsynstimmar baserar sig på inventering, riskklassning, inspektion, 
ansvarsutredning, rapportskrivning, granskning av provtagningsplaner och 
analysresultat, kommunicering, med mera.  
 
Tillsynsobjekten är identifierade av Länsstyrelsen och återfinns i länsstyrelsernas 
EBH-databas.  
 
Riskklass Antal objekt 
1 0 

2 
 

5 

3-4 35 

Ej riskklassade 59 

Varav branschklass 1 0 

Varav branschklass 2 18 

Totalt 
 

99 

 
 
Planerad tid för förorenade områden 
Planerad tillsyn av förorenade områden baseras på Länsstyrelsernas EBH-databas 
över förorenade objekt. Enligt Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken ska 
tillsyn av förorenade områden med riskklass 1 och 2 prioriteras. Trosa kommun har 
0 objekt med riskklass 1 och 5 objekt med riskklass 2 och målsättningen är att 
utföra tillsyn på ett objekt per år. I tillsynen ingår inventering av utförda 
undersökningar och åtgärder, platsbesök, utredning av ansvar inför eventuell 
förstudie och eventuell bidragsansökan för förstudie. Vid behov ställs krav på 
huvudstudie och åtgärder under efterföljande år. 
 
För den närmaste treårsperioden planeras tillsyn 2022 av Charlottenlund 
avfallsupplag, 2023 Syd Erikslund avfallsupplag och 2024 Ekensbergs 
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handelsträdgård. Eventuella uppföljningar och åtgärder sker efterföljande år. 
 
18 ej riskklassade objekt med branschklass 2 behöver riskklassas. Målsättningen är 
att utföra riskklassning av ett objekt per år. 
 
Inom länets tillsynsprojekt för skjutbanor återstår initiering av förstudie för ett 
objekt, gamla Trosaortens jakt och sportskytteklubb. Vid behov ställs krav på 
huvudstudie och åtgärd, vilket resurssätts inom den ordinarie planerade tillsynen. 
 
Verksamhet 2022 2023 2024 
    
Inventering/tillsyn 1 objekt 40 40 40 

Uppföljande krav 1 objekt  80 80 

Riskklassning 1 objekt 40 40 40 

Projekt skjutbanor 20   

Totalt, timmar 100 160 160  

 
 
Händelsestyrd tillsyn 
Anmälan om påträffade föroreningar 
Enligt föregående års tillsyn förväntas inkomma 1-2 anmälningar per år. 
 
Anmälan om avhjälpandeåtgärd 
Enligt föregående års tillsyn förväntas inkomma 1-2 anmälningar per år. 
 
Internremisser förorenade områden 
Miljökontoret är remiss- och rådgivande instans för interna remisser gällande 
förorenade områden i samband med exploateringar. Enligt föregående års tillsyn 
förväntas inkomma 5-10 internremisser per år. 
 
 
Verksamhet 2022 2023 2024 
Anmälan påträffade föroreningar 10 10 10 

Anmälan avhjälpandeåtgärd 10 10 10 

Internremisser 40 40 40 

Totalt, timmar 60 60 60 
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Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige 
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 78. Val av ledamöter och ersättare i miljönämnden 
2022.  
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 82. Revidering av budget 2022 för Trosa kommun.  
 
 
 
 
Sandra Berwing  
Nämndsekreterare 
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