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Miljöbalken
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för att bedriva tillsyn inom
miljöbalkens område. Miljöbalken är en så kallad ramlag. Benämningen
ramlag betyder att lagen innehåller övergripande bestämmelser. Mer
detaljerade bestämmelser återfinns i de olika förordningar, föreskrifter
samt allmänna råd som är kopplade till miljöbalken, till exempel
miljöprövningsförordningen (2013:251)
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att minimera riskerna för
olägenhet för människors hälsa och miljön. Balken är uppdelad på olika
kapitel som tar upp områden som kan utgöra risker för människors hälsa
samt miljön.
Kapitel 2 är den mest grundläggande delen i miljöbalken. Detta kapitel
omfattar alla medborgare, det vill säga inte bara de som bedriver en
verksamhet utan även om en åtgärd, som till exempel inrättande av
enskilt avlopp, vidtas. Kapitlet innehåller olika hänsynsregler som ska
beaktas av den som bedriver en verksamhet, avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd. Paragraf 2 innefattar till exempel ett
krav på att den som bedriver en verksamhet, avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig tillräcklig kunskap för att
skydda människors hälsa och miljön.
Miljöskydd
Miljöskyddet innefattar många olika delar. Stor fokus ligger dock på de
verksamheter som bedöms som miljöfarliga samt vattenverksamheter.
Definitionen på en miljöfarlig verksamhet är, enligt 9 kapitlet 1
paragrafen i miljöbalken utsläpp av avloppsvatten eller andra utsläpp
eller användande av mark, byggnader eller anläggningar, som utgör en
risk för olägenhet för människor eller miljö.
Vid tillsyn av miljöskydd tittar tillsynsmyndigheten till exempel på
utsläpp till mark, vatten eller luft, avfallshantering samt
kemikalieanvändning och hantering.

Hälsoskydd
Som nämnts tidigare innefattar miljöbalken både skydd för miljön och
människors hälsa. Inom tillsynen av hälsoskydd är det framförallt
inomhusmiljö som avses. Denna tillsyn går dock ihop med miljöskyddet
till exempel när det gäller kemikaliehantering och avfallshantering.
Andra delar som innefattas i hälsoskyddstillsynen är till exempel
ventilation, städrutiner, radon, inomhustemperatur, fuktskador samt
buller och strålskydd.
Avgift
För tillsyn inom miljöbalkens område tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift. Det finns olika typer av avgifter. Verksamheter
som är omfattande eller utgör stor risk för olägenhet för hälsa eller miljö
betalar en årlig avgift för tillsynen. Övriga verksamheter betalar en
timavgift när miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn på
verksamheten. Nämnden tar även ut avgifter för handläggning av olika
typer av ärende, till exempel anmälnings- och ansökningsärenden. Dessa
ärenden debiteras ofta med en förutbestämd timavgift.
Begrepp
Omvänd bevisbörda
Den som bedriver en verksamhet, planerar att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd är skyldig att bevisa att verksamheten eller
åtgärden ej strider mot bestämmelserna i miljöbalken, framförallt 2
kapitlet.
Olägenhet
Besvär eller missförhållanden som inte anses obetydlig och som inte är
tillfällig.
Tillsyn
En form av kontroll som myndigheter utövar för att se till att lagen
efterlevs.
VU
Verksamhetsutövaren (den som bedriver eller är ansvarig för en viss
verksamhet)
OVK
Obligatorisk Ventilations Kontroll (kontroll av en byggnads ventilation
som ska utföras regelbundet)

Funderingar och frågor
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta miljö- och
hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun. Information om områden som
omfattas av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn samt taxan med bilagor
går att återfinna på kommunens hemsida.
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