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1 Inledning 

Kontroll- och tillsynsplanen omfattar den kontroll och tillsyn för 2020 inom miljö-, hälso- och 
livsmedelsområdena som Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för. I kontroll- och tillsynsplanen 
framgår föreslagna prioriteringar av planerad tillsyn. Planen innehåller också övriga arbetsuppgifter 
för Miljö- och byggnadsnämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet som Miljöenheten ansvarar 
för. Förutom denna kontroll- och tillsynsplan planeras tillsynen detaljerat på objektsnivå, vilket 
kontinuerligt följs upp. 

Utgångspunkter för kontroll- och tillsynsplanen är lagstiftning, de nationella miljömålen, den 
nationella kontrollplanen, uppföljningen av förra årets kontroll- och tillsyn samt behovsutredningen. 
Miljöenheten är förutom detta också ansvarig för utförandet av en del åtgärder enligt kommunens 
miljömålsprogram och energiplan.  

Myndighetsarbetet styrs av omfattande lagstiftningar där den större delen av tillsynen utförs med 
stöd av miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. Tillsynen utgör en avgörande faktor när det gäller förverkligandet av miljöbalkens 
regelverk och de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Livsmedelslagstiftningen syftar till att 
skydda konsumenterna genom att säkerställa att livsmedel är säkra. Konsumenterna ska också få 
den information om livsmedlen som krävs för att de ska kunna göra egna medvetna val. Genom den 
riskbaserade kontrollen som Miljöenheten bedriver kontrolleras att verksamheterna lever upp till 
lagstiftningens krav. 

Det är viktigt att Miljöenhetens tillsyn präglas av ett servicetänkande inom ramen för kommunens 
uppdrag att bedriva tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. En professionell tillsyn 
leder i längden till att verksamheter själva kan driva arbetet med att följa lagstiftningen och minskar 
risken för sanktioner. Miljöenheten har, precis som Byggenheten, en speciell roll i den kommunala 
verksamheten, genom att tillsyn bedrivs i den egna organisationen. Ambitionen är att förståelsen för 
miljö- och livsmedelslagstiftningens krav ska vara så hög i kommunen att föreläggande vid vite eller 
åtalsanmälningar kan undvikas. Det är viktigt att kommunens verksamheter behandlas likadant som 
andra verksamhetsutövare i enlighet med kommunallagen. 

Miljöenheten har möjlighet att informera om miljöfrågor via olika kanaler och kan även 

fortsättningsvis göra detta. Det är vanligt att allmänheten och verksamheter söker information på 

internet. Lättillgänglig information på kommunens hemsida är en viktig del av denna dialog som bör 

upprätthållas, både med allmänheten och med verksamhetsutövare. 

. 
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1.1 Resurser  
 

Enligt miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens bestämmelser ska ansvarig myndighet avsätta 
tillräckliga resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med 
tillräcklig kompetens för området. Miljöenheten har sammantaget en bred kompetens både 
kunskaps- och erfarenhetsmässigt med utbildning inom miljörätt, tillsyn, miljö, livsmedel, naturvård, 
teknik m.m. 

Enligt SKL motsvarar en tjänst 950 tillsynstimmar/år om tid för semester, interna möten, 
administration, sjukdom och vab räknas bort. Behovsutredningen visar att under 2020 har 
Miljöenheten ett bedömt behov av 4560 tillsynstimmar inom miljö- och hälsoskyddstillsynen vilket 
resulterar i 4,8 heltidstjänster. Inom livsmedelskontrollen finns ett bedömt behov av 1090 
tillsynstimmar vilket resulterar i 1,1 heltidstjänster. Inför 2020 har behovet täckts upp med 5,9 
tillgängliga tjänster. Miljöenheten behöver därför inte nedprioritera någon del av tillsynen såsom det 
gjorts tidigare år.   
 

De livsmedelsverksamheter som har en fast årlig avgift får besök från vart tredje år upp till flera 
gånger per år. De miljöverksamheter som betalar årsavgift får tillsyn i intervall som fastställs i 
behovsutredningen. I miljöbalkstillsynen ingår exempelvis hantering av ärenden inom miljöskydd, 
naturskydd, strandskydd och hälsoskydd. Enheten har dessutom tillgång till 
förvaltningsgemensamma resurser när det gäller fakturering, diarieföring, arkivering och 
nämndservice. Dessa resurser är inte medräknade i behovsutredningen. 

 

Enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter ska livsmedelskontrollen finansieras via avgifter. En del av kontrollen kan dock 
inte finansieras, så som obefogade klagomål. Enligt miljöbalken får avgifter tas ut för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, men kan också skattefinansieras. Det normala är dock att kommunerna tar 
ut avgifter för sin tillsyn. En stor del av det arbete som Miljöenheten gör går inte att finansiera med 
taxor. Det gäller besvarande av interna och externa remisser, vissa typer av utredningar, deltagande 
i arbetsgrupper, information till allmänheten och hantering av obefogade klagomål. 
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1.2 Uppföljning  
 

Kontroll- och tillsynsplanen kommer att användas som underlag för årets inspektioner och övrigt 
arbete för Miljöenheten. Redovisning sker också till Miljö- och byggnadsnämnden av intäkter samt 
underskott/överskott på varje nämndsammanträde. Uppföljning av kontroll- och tillsynsplanen sker 
årligen. I uppföljningen kontrolleras huruvida kontroll- och tillsynsplanen efterlevts och presenteras 
till nämnden i början av nästkommande år.  
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2 Övergripande mål och lagstiftning  

2.1 Livsmedelslagstiftningen  
 

Bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Målsättningen med 
tillsynsmyndighetens kontroller är att livsmedel ska vara säkra. Konsumenten ska även få korrekt 
information om livsmedlet för att kunna göra ett medvetet val och inte bli lurad, det vill säga 
redlighet. Myndighetens arbete ska ske riskbaserat och regelbundet och omfattar exempelvis 
inspektioner, revisioner, provtagningar och rådgivning. 

Inom livsmedelskontrollen ska tillsynen vara planerad för att kunna säkerställa att lagstiftningen följs 
i alla led av livsmedelskedjan. Myndigheten ska vara opartisk, effektiv och ha tillgång till tillräckligt 
med personal med tillräcklig kompetens. Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa en god 
kvalitet och att verksamheterna behandlas lika. 
 

2.2 Miljöbalken 
 

Miljöbalken syfte är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer 
säkras en hälsosam och god miljö. Tillsynen som utförs enligt miljöbalken är väsentlig för att uppnå 
de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen.  

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas 
en utredning av tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år. 

Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. 

Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad 
tillsynsplan.  
 

2.3 Miljökvalitetsmålen 
 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som bland annat beskriver den miljö- och 
naturkvalitet för Sverige som är ekologiskt hållbar på lång sikt. Dessutom har Länsstyrelsen beslutat 
om regionala miljökvalitetsmål. Utöver det finns det lokala miljökvalitetsmål för Lomma kommun 
som beskrivs i Miljömål för Lomma kommun 2014-2020.  

15 av 16 miljökvalitetsmål är aktuella för Lomma, miljömålet Storslagen fjällmiljö är av förklarliga 
skäl inte relevant. Allt miljöarbete ska utgå från miljömålen.  
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1. Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Det finns inga exakta, inrapporterade uppgifter på hur mycket växthusgaser som släpps ut i Lomma 
kommun.  

Som en del för att nu miljömålet inspekteras flertalet av de verksamheter som förbrukar mer energi 
än 300 kWh. Syftet med tillsynen är att identifiera vilka processer som är energikrävande samt för 
att minska mängden förbrukad energi. 

 

2. Frisk luft 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. Luften vi andas har generellt blivit renare men det finns 
förbättringsmöjligheter i landet. 

Trots minskade industriutsläpp, renare bränslen, miljöbilar och liknande är luften i 
tätorter ofta fortfarande så hälsoskadlig att den riskerar att orsaka för tidig död för flera tusen 
personer varje år. Föroreningar som har stor påverkan på luftkvaliteten är svaveldioxid, kväveoxider, 
ozon, finare partiklar (PM10 och PM2,5), flyktiga organiska ämnen (VOC) och polyaromatiska kolväten.  

Från och med 2017 kontrolleras kommunens luftkvalitet genom det gemensamma 
kontrollprogrammet för luftkvalitetsmätningar för Skånes kommuner. 

 

3. Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.  

Det finns idag inga problem med försurade områden i Lomma kommun. 
Anledningen är att i stort sett hela Lomma kommun består av kalkhaltig lerjord som är bra på att stå 
emot försurning på grund av det höga pH-värdet. Däremot bidrar kommunen och kommuninvånarna 
till problemet med försurning främst genom utsläpp av kväve- och svaveloxider.  

Miljöenheten bedriver ingen direkt tillsyn på verksamheter för att minska mängden kväve- eller 
svaveloxider. Viss indirekt tillsyn som omfattar miljökvalitetsmålet kan ske i form av strandskydd- 
och naturvårdsärenden. Vissa förbud och försiktighetsåtgärder kan innebära att vatten och 
naturskyddsområden påverkas mindre av eventuell försurning. 
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4. Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.  

Vi lever idag i ett kemikalieberoende samhälle där förbrukning, både i antal kemiska substanser och i 
förbrukad mängd kemikalier, aldrig har varit större. Vi vet att många kemiska ämnen har negativa 
effekter på både vår hälsa och miljön. De kemikalier som finns på marknaden kan samverka med 
förvärrande cocktaileffekter på hälsa och miljö som följd. Kemiska produkter förekommer i de flesta 
verksamhetstyper. Rester kan hamna i avloppet och slam som avskiljs i reningsverk kan innehålla 
skadliga tungmetaller eller stabila organiska ämnen. Dock saknas fortfarande mycket kunskap om 
vad det är för egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och 
miljön.  
 
Miljömålet omfattas till stor del av Miljöenhetens tillsyn. Bland annat utförs kemikalietillsyn på C- 
och U-verksamheter, lantbruk, butiker och frisersalonger. Dessutom handläggs ärenden om 
förorenade områden och förorenade massor, information om slamspridning samt anmälan/ansökan 
om spridning av bekämpningsmedel vilket kan leda till förelägganden för att minska mängden 
föroreningar som hamnar i mark och grundvatten. 

Under 2020 kommer Miljöenheten dessutom att inleda tillsynsarbetet enligt MIFO-handlingsplanen i 
etapp 1. Arbetet är en viktig del för att kartlägga föroreningssituationen inom kommunen vilket är 
nödvändigt för arbetet mot en giftfri miljö.  

  

5. Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.  

Ozonskiktet finns till största delen på tio till femtio kilometers höjd i atmosfären och 
ger ett livsviktigt skydd för växter, djur och människor genom att absorbera en del 
av solens skadliga UV-strålar. Ökad UV-strålning innebär förhöjd risk för olika typer 
av hudcancer, hudskador, nedsatt immunförsvar och ögonskador. Ozonskiktet i atmosfären riskerar 
att tunnas ut så mycket att allt ozon försvinner. Anledningen till uttunningen beror på ökade utsläpp 
av vissa lättflyktiga, stabila ämnen som innehåller klor eller brom i atmosfären. Exempel på sådana 
ämnen är bland annat så kallade klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorväten (HCFC) vanligen kallat 
freoner.  

Årligen inkommer och granskas köldmedierapporter från verksamheter inom kommunen. Ämnen 
som används som köldmedier kan vara skadliga för ozonskiktet. Tillsynen bidrar till att övervaka och 
minska utsläppen av köldmedier inom kommunen och är därmed en bidragande orsak till att kunna 
nå miljökvalitetsmålet.  
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6. Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter 
av strålning i den yttre miljön.  

Det finns olika typer av strålning som alla har olika egenskaper. Röntgenstrålning 
och strålning från radioaktiva ämnen kallas för joniserande strålning. Strålning med 
lägre energi kallas icke-joniserande strålning. UV-strålning och radiovågor från basstationer (master 
för mobiltelefoni) och mobiltelefoner är exempel på icke-joniserande strålning.  

I den yttre miljön kommer den största delen av exponeringen av joniserande strålning från naturligt 
förekommande radioaktiva ämnen i mark, byggnadsmaterial och grundvatten samt från kosmisk 
strålning. Ju högre stråldos en människa utsätts för desto större är risken för cellskador och 
eventuell utveckling av cancer.  

Var sjunde månad genomförs mätningar av bakgrundsstrålningen i Lomma kommun på två 
bestämda referenspunkter, en i Lomma och en i Bjärred. Tillsyn av solarieverksamheter sker också 
för att säkerställa att dessa bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Detta bidrar till att uppnå 
Säker strålmiljö.  

 

7. Ingen övergödning  
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten.  

Övergödning orsakas av för höga halter av växtnäringsämnen (kväve och fosfor) i 
marken eller vattnet. Jordbrukets djurhållning och gödsling av åker och betesmark, skogsbrukets 
gödsling och utsläpp från avlopp och industrier är stora källor av både kväveföreningar (kväveoxider, 
nitrat och ammoniak) och fosforföreningar (fosfater). Kraftig övergödning slår ut många arter och 
förändrar ekosystemen både i vatten och på land. Växtligheten förändras successivt när kväve lagras 
upp i marken i skogar, ängs- och betesmarker och arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer 
trängs undan.  

Tillsyn av enskilda avlopp, där otillräcklig rening kan vara en bidragande orsak till övergödning, kan 
leda till förelägganden och förbud som innebär att fler kopplar in sig på kommunalt vatten eller ser 
till så att de enskilda avloppsystemen är godkända enligt miljöbalken. På så vis minskar 
näringsläckage till grundvattnet. Lantbrukstillsyn utifrån miljöbalkens bestämmelser om hantering av 
gödsel och växtnäring samt information av slamspridning kan bidra till att miljökvalitetsmålet nås 
genom rådgivning och krav på försiktighetsmått för att minska näringsläckaget.  
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8. Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.  

Sverige har många sjöar och vattendrag av olika slag. Detta ger en variation i den biologiska 
mångfalden och är viktiga livsmiljöer för många djur-, svamp- och växtarter. Många 
ekosystemtjänster såsom upptag av dricksvatten är också förknippade med miljöerna. Sjöar och 
vattendrag kan också vara viktiga ur ekonomisk aspekt på grund av fiske, sjöfart, vattensport och 
turism. Områdena är dessutom ofta viktiga ur rekreationssynpunkt. Inom Lomma kommun rinner 
Lödde å och Höje å. Förgreningar i form av bland annat Önnerupsbäcken förekommer också. Längst 
söderut, på gränsen till Burlövs kommun rinner dessutom Alnarpsån.  
Det finns inga sjöar men minnen från lertäkternas tid finns i form av ett antal dammar. Förutom 
fiskar och fåglar, trivs bland annat fladdermössen här. Åarna har för närvarande en dålig ekologisk 
och kemisk status. 
 
Inom strandskyddsärenden och naturvårdstillsyn kan detta miljökvalitetsmål nås genom utförd 
tillsyn och förelägganden som värnar om de värdefulla miljöerna. Även tillsyn inom lantbruk och 
enskilda avlopp anknyter till miljökvalitetsmålet då näringsämnen leds ner till grundvatten som i sin 
tur når vattendrag och våtmarker. Eventuella förelägganden från Miljöenheten att inkomma med 
åtgärdsförslag som kan leda till kompensationsåtgärder, såsom anläggande av groddammar, kan 
också vara ett styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet.  

 

9. Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  

Grundvatten bildas genom att regn och snö filtreras ner genom markytan och fyller 
sprickor i mark och berggrund. Dricksvatten kan utvinnas från sådana sprickor. Idag 
är grundvattenkvalitén och tillgången på grundvatten god i stort sett hela kommunen. Utsläpp, 
användning av bekämpningsmedel, urlakning av okända ämnen från olika gödselprodukter med 
mera kan dock på sikt försämra kvaliteten.  

 

Ärenden inom lantbruk framförallt hantering av gödsel, slamspridning och växtnäring, 
anmälan/ansökan av spridning av bekämpningsmedel och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar rör 
Grundvatten av god kvalitet då näringsämnen och kemikalier kan påverka grundvattnet. Tillsyn eller 
beslut om försiktighetsmått gällande slamspridning och bekämpningsmedel och förlägganden som 
innebär att gödsel hanteras på ett godkänt sätt har effekt för att kunna uppnå miljömålet.  

 

Grundvattnets kvalitet övervakas även i ärenden som rör avhjälpandeåtgärder av ett förorenat 
område.  
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10. Hav i balans samt levande sjöar och vattendrag 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

Havet erbjuder många ekosystemtjänster och påverkar ekonomin på grund av fiske, sjöfart, 
vattensport och turism. Havsområdena är dessutom ofta viktiga ur rekreationssynpunkt. Den 
biologiska mångfalden i hav och kustnära områden påverkas negativt av övergödning, miljögifter och 
exploatering. Lommabukten har bräckt vatten vilket innebär att arter som lever i sötvatten så väl 
som saltvatten kan leva här. Med grunda bottnar trivs ålgräs och olika nateväxter. Längs kusten finns 
också värdefulla miljöer för såväl häckande som rastande fåglar. Vissa sträckor är därmed också 
populära bland fågelskådare och bidrar till rekreation.  

Tillsyn på hamnar och båtklubbar samt ärenden inom strandskydd och naturvård anknyter till detta 
miljökvalitetsmål, eftersom det kan leda till att mindre mängder farliga ämnen hamnar i havet.  
Även tillsyn inom lantbruk och enskilda avlopp kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet eftersom 
förbud och försiktighetsmått minskar mängden näringsämnen som kan påverka grundvatten och så 
småningom havet. Eventuella förelägganden gällande inkommande av åtgärdsförslag som kan leda 
till kompensationsåtgärder kan vara ett styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet. Planerad tillsyn av 
dagvattensystemet bidrar också till att uppfylla miljömålet.  

 
Mängden mikroplastpartiklar från trafiken uppskattas till 13 500 ton per år. Därefter kommer 
granulat från konstgräsplaner med utsläpp på cirka 4 800 ton per år. Hur stor andel mikroplast från 
dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är dock väldigt osäkert. I Lomma kommun har arbetet 
med att minska utsläpp av mikroplaster påbörjats och kommer att fortsätta kommande år vilket 
också bidrar till att uppnå Hav i balans samt levande sjöar och vattendrag.  
 

11. Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Våtmarker, olika slags naturtyper som hyser öppna vattenspeglar, har oftast mycket 
höga naturvärden. Drygt tio procent av Sveriges rödlistade arter förekommer inom 
våtmarksområden. Våtmarker är också viktiga för rastande och häckande fåglar. Våtmarkerna bidrar 
till en naturlig rening eftersom de tar upp näringsämnen, metaller och bekämpningsmedel som 
annars kan hamna i större sjöar och havet. Våtmarker är en bristvara. I dagens Skåne finns enbart 
mellan fem och tio procent kvar jämfört med början av 1900-talet. Även i Lomma har våtmarker 
försvunnit till förmån för odlingsmark. Det finns trots detta flertalet våtmarker i kommunen på grund 
av nedlagda lertäkter och då det har anlagts nya våtmarker inom projekt kring Kävlingeån och Höje å. 

  

Miljöenhetens handläggande i strandskyddsärenden och naturvårdstillsyn knyter an till detta 
miljökvalitetsmål eftersom tillsyn samt beslut om förbud och försiktighetsmått värnar om 
vattenmiljöerna. Även tillsyn inom lantbruk och enskilda avlopp omfattas av detta miljökvalitetsmål 
då näringsämnen kan påverka grundvatten, vattendrag och våtmarker. Eventuella förelägganden 
som leder till kompensationsåtgärder, exempelvis att anlägga groddammar, kan vara ett styrmedel 
för att nå Myllrande våtmarker. Detta angränsar också till andra miljömål eftersom man med 
våtmarker kan minska övergödning.  
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12. Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

 

Områden med skoglig karaktär, stora som små, hyser livsmiljöer för allehanda växter, svampar och 
djur. Träd är viktiga i alla livsstadier. Döende och redan döda träd kan hysa hundratals olika insekter, 
svampar etcetera. Skogar är också uppskattade av många människor för rekreation vilket är viktigt ur 
hälsoaspekt. Lomma kommun är en av Sveriges mest trädfattiga kommuner där det skogliga enbart 
består av större dungar och de tre planterade furena. Det är därför viktigt att måna om dessa 
områden.  

 

Inom strandskyddsärenden och naturvårdstillsyn kan detta miljökvalitetsmål omfattas eftersom det 
kan leda till åtgärder som är till skogsområdens fördel. Förelägganden kan också leda till 
åtgärdsförslag om kompensationsåtgärder, såsom att plantera nya träd och skapa nya livsmiljöer 
med mera. Detta kan vara ett styrmedel för att nå det här miljökvalitetsmålet.  

 

13. Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Lomma kommun har varit bebott under lång tid. Förmodligen bestod 
kustlandskapet av utmarker ända sedan bronsåldern. Historiskt sett var jordbrukslandskapet varierat 
med såväl åkrar, ängar och betesmarker omväxlat med flertalet olika småbiotoper. I modern tid har 
jordbrukslandskapet blivit storskaligt och monotont. Livsmiljöer och framförallt varierade sådana har 
försvunnit.  
 
Lantbrukstillsyn utifrån miljöbalkens bestämmelser om hantering av gödsel och växtnäring, 
information om slamspridning, anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel kan bidra till 
att detta miljökvalitetsmål nås genom att förelägga verksamheterna om försiktighetsmått för att 
undvika att farliga ämnen sprids till mark och grundvatten samt att övergödning sker. Eventuella 
förelägganden som leder till kompensationsåtgärder, såsom att anlägga nya livsmiljöer, kan också 
vara ett styrmedel för att nå Ett rikt odlingslandskap.  
 

14. God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.  

Lomma kommun har stort inflytande på samhällets utformning genom fysisk planering med 
översiktsplaner och detaljplaner, energiplanering, grön planering, klimatanpassning, avfallsplanering 
med mera. Detta bidrar också till ett samband mellan tätorter, landsbygd och natur. I planeringen 
ska man ta hänsyn till hur mark, vatten och bebyggd miljö används ur både miljö- och 
samhällssynpunkt.  
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Tillsyn som rör miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innefattar bland annat energikartläggning och 
den kontinuerliga hälsoskyddstillsynen av skolor, butiker, vårdlokaler och hygienlokaler. Olika 
klagomålsärenden som gäller nedskräpning, buller, inomhusmiljö med mera samt ärenden kring 
radon, eternit och avfall kan leda till förlägganden vilka medför att boendemiljön förbättras. 
Naturvårdstillsyn gällande tätortsnära natur och parker samt tillsyn av dagvattenutsläpp bidrar också 
till att bebyggelsen i tätorterna och på landsbygden förbättras.  

I Sverige har vi fortfarande många bostäder, arbetsplatser och skolor med förhöjda radonhalter. 
Regeringen har ett delmål att i första hand alla bostäder, senast år 2020, ska ha en radonhalt som 
understiger 200 Bequerel per kubikmeter luft. För att få reda på radonhalten i bostaden behöver 
man göra radonmätningar. Miljöenheten har upprättat en handlingsplan för radon i flerbostadshus 
som gäller för 2017–2020. 

 

15. Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,  
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.  
 
Begreppet biologisk mångfald innefattar samtliga arter samt den variationsrikedom som finns mellan 
arter, gener, livsmiljöer och ekosystem. Även de ekosystemtjänster som naturen bidrar till (bilda 
syre, pollinering av grödor, rena vatten och luft med mera) ingår i begreppet biologisk mångfald. 
Lomma kommun har länge varit bebott och är därmed präglat av kulturlandskapet. Minnen från 
lertäkternas tid har skapat många dammar som hyser rikt fågelliv och med variation i fauna och 
flora. Kusten erbjuder strandängar och sandiga miljöer och här och var finns mindre områden av 
skoglig karaktär. Idag har ett allt monotonare jordbrukslandskap brett ut sig varför livsmiljöer 
försvunnit och den biologiska mångfalden hotas.  
 
Naturskyddstillsyn kan innebära bland annat strandskyddsärenden, naturreservatstillsyn och tillsyn 
vid andra typer av skydd. Vid tillsynen tar man bland annat hänsyn till fridlysta, rödlistade och 
invasiva arter. Detta leder till att man värnar om livsmiljöer, ekosystemtjänster och arters behov, 
vilket bidrar till att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv kan uppnås. Vidare kan ärenden 
gällande vindkraft, bekämpningsmedel och gödselhantering hjälpa till att värna om den biologiska 
mångfalden. 
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3 Tillsynsplan 2020 

Nedan framgår de områden som prioriteras under 2020. 

3.1 Prioriteringar 
 

Naturskydd 

Dispensprövning av dispenser från naturreservatsföreskrifter och övrigt naturskydd 

Dispensprövning av sökta strandskyddsdispenser 

Handläggning av inkommande remisser och planer 

Strandskyddstillsyn av inkommande strandskyddsöverträdelser 

Tillsyn av inkommande överträdelser inom naturskydd 

Tillsyn av naturreservaten Haboljungs fure och Alkärret i Haboljung 

Uppsökande strandskyddstillsyn på sträcka 9 enligt tillsynsplan för strandskyddet (Höje å) 

Uppföljning av tidigare uppsökande strandskyddstillsyn 

Miljöskydd 

Delta i samråd, besiktningar och inspektioner på B-verksamheter samt avge yttranden 

Delta i samverkan inom kommunen så att en handlingsplan tas fram gällande nedlagda deponier 

Granskning av inkomna årsrapporter för köldmedier 

Handläggning av anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål 

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada 

Handläggning av anmälan om nya C-verksamheter 

Handläggning av anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel 

Inventering och uppdatering av cisternregistret  

Inventering av PCB objekt  

Projekt: Tillsyn av avfallshantering och kemikalieförvaring i kemi- och slöjdsalar 

Projekt: MIFO handlingsplan etapp 1 

Projekt: Framtagning av gemensamma riktlinjer för spolplattor och oljeavskiljare, VA-Syd 

Tillsyn av 14 st U-verksamheter (av ca 50–60) 

Tillsyn av 21 st C-verksamheter (av 21) 

Tillsyn av 3 st lantbruk 

Tillsyn av 7 st hästgårdar 

Tillsyn av dagvattendammar 

Uppföljning enskilda avlopp 

Avfall 

Dispenshantering enligt kommunens renhållningsordning 

Handläggning av anmälningar om kompostering 

Inspektioner av samtliga återvinningsstationer 2 ggr/år 
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Hälsoskydd 

Badvattenkontroll och tillsyn på stränder 

Bullerskyddsåtgärder längs med Lommabanan 

Handläggning av ärenden om tillstånd för djurhållning inom planlagda områden 

Hantering av klagomål 

Handläggning av anmälningsärenden 

Inspektion av campingverksamhet 

Initiera förvaltningsövergripande samverkan inom hälsoskydd 

Projekt: Radon 

Projekt: Tillsyn gummibaserade ytor på lekplatser 

Referensmätning av bakgrundsstrålning 

Tillsyn av bassängbadsverksamhet 

Tillsyn av fastighetsägare 

Tillsyn av fotvårdsverksamheter 

Tillsyn av akupunkturverksamheter 

Tillsyn av nagelsalonger 

Tillsyn av gym och idrottsanläggningar 

Tillsyn enligt tobakslagen 

Uppföljning av inspektioner på förskolor 

Livsmedel och dricksvatten 

Handläggning av inkommande klagomål 

Kontroll av distributionsanläggningen för kommunalt dricksvatten 

Livsmedelsinspektioner på Borgeby fältdagar och Lommafesten 

Lägesrapport till nämnd i samband med kvartalsrapport, delårsrapport och årsuppföljning  

Löpande kontroller av analysrapporter från provtagningar av kommunalt dricksvatten 

Spårbarhet kött (operativt mål 5) 

Tillsyn av livsmedelsverksamheter med årlig avgift enligt riskklassificering 

Uppgifter om ingredienser (operativt mål 8) 

Övrig verksamhet 

Delta i projektledningen inom Miljösamverkan Skåne 

Delta i samarbetet med andra kommuner 

Deltagande i planprocessen 

Granskning av bygglov 

Kemikalieplan 

Svara på interna och externa remisser 
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4 Verksamhetsbeskrivning  

Nedan sammanfattas följande områden som Miljöenheten främst arbetar inom: naturskydd, 
miljöskydd, avfall- och producentansvar, hälsoskydd, och livsmedelskontroll. 

 

4.1 Naturskydd  
 
Lommabukten med sin långgrunda strand utgör en av kommunens största naturtillgångar. 
Lommabukten är inte bara en viktig källa till rekreation. Den utgör med sin grunda botten ett 
ekologiskt både mycket känsligt och artrikt område som ur reproduktionssynpunkt tillhör landets 
viktigaste vattenområden. Även stränderna vid småvatten, dammarna och Höje å utgör viktiga 
miljöer för växt- och djurliv. Samtidigt som dessa miljöer ska bevaras ska värdet av allmänhetens 
tillgång till stränderna beaktas. 

I Lomma kommun finns det 14 km kuststräcka. Övrig sträcka som är strandskyddad är 6,3 km längs 
Lödde å (en strand), 11,3 km längs Höje å (två stränder), 1 km längs Habo dammar, 0,9 km längs 
Ängslyckan och 1,8 km vid Östra dammarna. 

Miljö- och byggnadsnämnden handlägger inkomna dispensansökningar från strandskyddade 
områden och naturskyddade områden. Uppföljning av givna dispenser görs beroende av antal 
ärenden och dess karaktär. 

 

4.1.1 Naturreservat  
 
Det finns tolv naturreservat inom kommunen. Löddeåns mynning södra och Södra Lommabukten 
med Tågarps hed och Alnarps fälad (delvis inom Burlövs kommun) är statliga naturreservat medan 
Slättängsdammarna, Domedejla mosse, Alkärret i Haboljung, Haboljungs fure, Öresundsparken, 
Bjärreds saltsjöbad, Pråmlyckan, Östra dammarna, Flädie rev och Strandhusens revlar är kommunala 
naturreservat. På sikt utreds ytterligare bildande av fler kommunala naturreservat. Kustdammarna 
är under pågående bildande som nytt kommunalt naturreservat.  

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över de kommunala naturreservaten i Lomma kommun. För 
reservaten finns villkor i beslut. Tillsynen är dels händelsestyrd och åtalsanmälningar måste göras 
om åverkan sker. Planerad tillsyn av naturreservaten utförs också.  

Det finns risk för överträdelser inom naturskyddade områden om tillsyn inte utförs i tillräckligt hög 
grad. Naturreservat och andra skyddade områden innebär ofta att ovanliga miljöer och arter finns 
där. Brist på tillsyn kan innebära att livsmiljöer för såväl vanliga som ovanliga arter kan förstöras. 
Överträdelser kan också innebära att de rekreativa värdena minskar. Om uppföljning inte sker av 
givna dispenser finns det risk för att överträdelser sker och att otillåtna åtgärder genomförs.  
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4.1.2 Strandskydd och vattenverksamhet 
 
Miljöenheten har tagit fram en tillsynsplan för strandskyddet Plan För Strandskyddstillsyn i Lomma 
kommun 2012-04-23. I tillsynsplanen har tillsynsbehovet av de givna dispenserna klassats. Mot 
bakgrund av det höga exploateringstrycket inom kommunens strandnära områden bedöms även en 
återkommande allmän tillsyn av strandskyddszonerna vara motiverad. Syftet med en sådan tillsyn är 
att identifiera och dokumentera alla eventuella överträdelser mot strandskyddet. Den allmänna 
tillsynen är uppdelad på 13 olika tillsynssträckor, varav Miljöenheten år 2020 prioriterar sträckan 9 
längs Höje Å. Sträckan är 3120 meter. Den huvudsakliga metoden är tillsyn till fots längs 
strandskyddszonerna, varvid eventuella överträdelser dokumenteras i protokoll och genom 
fotografering. GIS-material är framtaget för att underlätta tillsynen. 
  
Under 2020 kommer Plan för Strandskyddstillsyn i Lomma kommun att revideras på grund av att 
Länsstyrelsen har ansvar för vissa sträckor och att strandskydd kring vissa dammar inte är inlagda i 
befintliga plan.  
 
Utöver den planerade tillsynen tar Miljöenheten årligen även emot information om överträdelser av 
strandskyddsbestämmelserna. Ärendena utreds och eventuella överträdelser följs upp och åtgärdas.  
 
År 2017 startades en 5-YES grupp med inriktning på strandskyddsfrågor. Gruppen träffas 
regelbundet för ökad samsyn i strandskyddsfrågor. 

 

’  
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4.2 Miljöskydd  
  

4.2.1 Miljöfarlig verksamhet 
 
A- och B-verksamheter är så kallade tillståndspliktiga verksamheter och tillstånd söks hos Mark- och 
miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. C-verksamheter är anmälningspliktiga verksamheter som 
ska anmälas till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av C-verksamheter och 
även U-verksamheter som varken omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.  

Exempel på ”miljöfarliga verksamheter” är verkstäder, kemtvättar, drivmedelsstationer och 
fordonstvättar. Även mellanlagring av massor och annat avfall kan vara anmälningspliktiga 
verksamheter.  

I kommunen finns det, för tillfället, 21 C-verksamheter och cirka 50–60 U-verksamheter. C-
verksamheterna bör inspekteras varje år och U-verksamheterna ungefär vart 5:e år om behovet inte 
av någon anledning är större än så. Under år 2020 kommer samtliga C-verksamheter samt 14  
U-verksamheter att inspekteras. I tillsynen kontrollerar Miljöenheten bland annat företagens 
egenkontroll, att oljeavskiljare finns och sköts på rätt sätt, att kemikalier hanteras på ett säkert sätt 
och att avfallet förvaras och sorteras rätt. 

Miljöenheten ska även delta i samråd, svara på remisser och gärna delta på tillsynsbesök och 
besiktningar tillsammans med Länsstyrelsen på de verksamheter i kommunen som Länsstyrelsen har 
tillsyn på. I Lomma har Länsstyrelsen tillsyn över tre stycken B-verksamheter.  

Miljöenheten deltar fortsatt under 2020 i projekt med medlemskommunerna i VA-Syd om att ta 
fram gemsamma riktlinjer för spolplattor och oljeavskiljare. Syftet är att tillsynsmyndigheterna 
ställer samma krav på verksamheterna i enlighet med ABVA och VA-Syds tilläggsbestämmelser för 
godkända halter. 
 
Miljöenheten har också projekt för tillsyn av skolornas hantering av farligt avfall och förvaring av 
kemikalier, främst gällande kemi- och slöjdsalar under 2020. Syftet med projektet är att säkerställa 
att avfall hanteras rätt samt att kemikalier är förvarat och märkt enligt gällande bestämmelser samt 
att kemikalieförteckningar finns tillgängliga. Miljöenheten har inte tidigare bedrivit denna typ av 
tillsyn på skolorna, varför en extra insats är motiverad. Inom projektet ingår också att informera 
skolorna om gällande lagstiftning.  
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4.2.2 Lantbruk och hästgårdar 
 
I kommunen finns det 25 lantbruk, varav samtliga inspekterades under 2015. Under 2019 
inspekterades 11 lantbruk. Den huvudsakliga inriktningen på lantbruken i Lomma kommun är 
växtodling. Vid tillsyn på lantbruk kontrolleras bland annat hantering av kemiska bekämpningsmedel, 
gödselhantering, sprutjournaler, avfall och cisterner. Miljöenheten har upprättat en flerårig 
tillsynsplan över när de olika lantbruken ska inspekteras. Under 2020 ska tre lantbruk inspekteras.  

Det finns även omkring 18–23 hästgårdar i kommunen. En vanlig hästgård i Lomma har cirka två till 
sex hästar. Hästgårdar planeras att besökas vart femte år eftersom tillsyn varje år inte bedöms vara 
nödvändig. Tillsynen på hästgårdar innebär huvudsakligen kontroll av gödsel- och avfallshantering. 
Under 2020 ska sju hästgårdar inspekteras enligt fastställt intervall.  

 

 

 

4.2.3 Föroreningsskada 
 
Med föroreningsskada avses i miljöbalken en miljöskada som genom förorening av mark- eller 
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Förorenad mark kan ha uppstått genom till exempel olyckor, att 
tidigare industrier förorenat marken eller att avfall av olika typer har grävts ner (deponier). Många 
ämnen är långlivade och kan ansamlas och spridas i miljön. Människor, djur och växter kan skadas 
bland annat genom kontakt med föroreningar via mark eller indirekt via vatten från förorenade 
områden.  

Miljöenheten ska informeras om föroreningar påträffas. Vid akuta föroreningsskador eller 
exploatering av mark som är förorenad måste marken ofta saneras. Innan sanering av förorenad 
mark eller byggnad sker ska en anmälan skickas in till Miljöenheten. Miljöenheten granskar 
information och anmälningar, förelägger om försiktighetsmått samt kontrollerar och godkänner 
slutrapporter.  

Vid inventering och riskklassning av förorenade områden används Naturvårdsverkets metod MIFO 
som står för ”Metodik för inventering av förorenade områden”. Efter inventeringen får områdena en 
riskklass 1-4. Riskklass 1 innebär mycket stor risk, klass 2 stor risk, klass 3 måttlig risk och klass 4 liten 
risk. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar i första hand för inventering och riskklassning av 
områden där det tidigare bedrivits anmälningspliktig verksamhet eller där det idag fortfarande pågår 
miljöfarlig verksamhet. Miljöenheten i Lomma har tagit fram en handlingsplan som beskriver vilka 
förorenade områden som finns inom kommunen och hur dessa ska hanteras.  

Handlingsplanen ska ge förutsättningar för ett mer strategiskt och systematiskt arbete för att uppnå 
miljömålet Giftfri miljö. Arbetet är uppdelat i etapper. Etapp 1 innebär riskklassning av objekt i 
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branschklass 2. 31 verksamheter saknar riskklassning. Under 2020 kommer 6 drivmedelstationer att 
riskklassas. I etappen ingår även riskklassning av nedlagda deponier, se vidare under 4.2.4 

Massor uppkommer i samband med till exempel schaktning och sanering. För att få återanvända 
schaktmassor (avfall) som innehåller föroreningar krävs det att det finns ett tydligt syfte med 
användningen och att användningen inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det 
kan handla om till exempel upprättade av en bullervall. En anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken 
kan krävas vid användningen. Miljöenheten granskar inkomna anmälningar för användning av avfall 
för anläggningsändamål.  

 

I byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas 
PCB. Det är ägaren till fastigheten som är ansvarig för att det görs en grundlig inventering och, om 
det krävs, en sanering av PCB. PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler och omfattar en 
grupp ämnen med typiska egenskaper för miljögifter. PCB har tidigare använts i många olika 
produkter, såsom mjukfogar, isolerrutor, golvmassor och som isolator i kondensatorer m.m. 
Kunskapen kring vilka byggnader som innehåller PCB i Lomma, och om de har inventerats eller 
sanerats är begränsad. Arbetet har tidigare nedprioriterats på grund av resursbrist. Miljöenheten 
kommer under 2020 att genomföra en inventering av hur många fastigheter som tidigare sanerats, 
inventerats eller som kvarstår att inventera.  

 

4.2.4 Nedlagda deponier 
 
Det har identifierats 22 nedlagda deponier i Lomma kommun och 18 stycken har känd placering. 7 
deponier har sedan tidigare genomgått MIFO fas 1 och har fått riskklassningen 2 (stor risk) eller 3 
(måttlig risk). Under 2018 har resterande 11 deponier MIFO-klassificerats. Under 2020 kontrolleras 
uppgifterna så att deponierna får en slutgiltig klass enligt fas 1. Miljöenheten kommer under 2020 
att arbeta vidare med den information som framkom under 2018 och kommer att samverka inom 
kommunen så att en handlingsplan tas fram. 
 

4.2.5 Kemiska produkter 
 
Miljöenhetens tillsyn av kemiska produkter kan ske i handeln och på miljöfarliga verksamheter. 
Tillsyn av kemiska produkter på miljöfarliga verksamheter sker inom ramen för den ordinarie 
tillsynen. Vid inspektioner kontrolleras vilka kemikalier som används i en verksamhet, hur de 
används och om företagen har undersökt möjligheterna att byta ut dem mot mer miljövänliga 
alternativ. Målet är att verksamheter ska välja ”rätt” kemikalier samt minska förbrukningen så långt 
som det är möjligt.  

Miljöenheten hanterar även inkomna anmälnings- och tillståndsärenden gällande spridning av 
kemiska bekämpningsmedel.  

Under 2020 kommer den tidigare nedprioriterade uppsökande cisterntillsynen delvis att prioriteras. 
En inventering kommer att genomföras för att uppdatera Miljöenhetens register över cisterner som 
finns inom kommunen. Därefter finns det möjlighet att kommande år genomföra tillsyn på ett urval 
av cisternerna. Vid tillsynen kontrolleras då bland annat om cisternen är besiktigad av godkänd 
besiktningsman, att cisternen är uppställd på ett betryggande sätt samt att det finns 
påkörningsskydd.  
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4.2.6 Köldmedier 
 
Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen förekommer framförallt i 
köldmedieanläggningar som finns i bland annat livsmedelsverksamheter och 
ventilationsanordningar.  

Alla som har en köldmedie mängd av minst 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska operatören 
varje år lämna in en årsrapport till tillsynsmyndigheten. Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 
31 mars varje efterföljande år. Miljöenheten granskar årsrapporterna och kontrollerar bland annat 
certifieringar och att kontroll av aggregaten har skett inom rätt intervall. Om årsrapport inte skickas 
in, inte inkommer i tid eller aggregaten inte kontrollerats inom rätt intervall måste Miljöenheten 
besluta om miljösanktionsavgift. Varje år skickas cirka 55 årsrapporter in till Miljöenheten. För att 
minska antalet försent inkomna årsrapporter kommer Miljöenheten i mars 2020 att påminna de 
verksamheter som inte skickat in årsrapporterna att inkomma med dessa.  

 

4.2.7 Enskilda avlopp 
 
Tillsyn av enskilda avlopp är viktigt då vissa avlopp kan ha otillräcklig rening vilket kan leda till 
övergödning. I nuläget finns det 32 enskilda avlopp i kommunen. Av dessa är 12 möjliga att koppla in 
på det kommunala VA-systemet någon gång. 14 stycken ödegårdar eller dödsbo, som för tillfället har 
oanvända enskilda avloppslösningar finns också. Om dessa fastigheter ska tas i bruk igen ska Miljö- 
och byggnadsnämnden kontaktas för att kunna ta ställning till avloppets skick. Diskussioner med VA 
Syd har kontinuerligt skett angående fastigheter som bör kopplas in till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet enligt den tillsynskampanj på enskilda avlopp som skedde 2016. Det finns också ett 
fåtal fastigheter som ligger utanför VA-verksamhetsområdet varför dessa i nuläget inte är möjliga att 
koppla in på kommunalt avlopp. Dessa har enskilda lösningar med till exempel minireningsverk.  
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4.2.8 Dagvatten 

 

I dagvattnet samlas smuts och kemiska ämnen från trafik och nederbörd som sedan tillförs dammar, 
vattendrag och Lommabukten. Kväve från trafik och nederbörd bidrar till övergödningen. 
Miljöenheten har möjlighet att ge synpunkter om dagvatten i samband med detaljplaner eller 
bygglov. Viss tillsyn av dagvatten sker i samband med miljötillsyn på C- och U-verksamheter, men en 
mer övergripande tillsyn behövs.  

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över ledningsnätet. I ledningsnätet ingår pumpstationer och 
i kommunen finns det ett 70-tal pumpstationer med syftet att pumpa dag- och spillvatten till 
recipient respektive reningsverket. Vid bristande dagvattenhantering finns det risk för att smutsigt 
vatten och förhöjda halter av fosfor och kväve tillförs dammar, vattendrag och Lommabukten vilket 
bidrar till övergödningen. Beroende på föroreningsgrad kan det finnas risk för skador på det 
biologiska livet som följd. Större mängder av förorenat spillvatten kan tillföras miljön vid läckage 
eller bräddningar från pumpstationer. Under 2020 ska dagvattendammar i kommunen inventeras 
och inspekteras. Genom inventeringen kommer Miljöenheten få en överblick över var det finns 
dagvattendammar i kommunen och vilka områden de tar emot vatten ifrån. Syftet med tillsynen är 
att se hur skötsel och underhåll av dagvattendammarna fungerar för att säkerställa att de fyller sin 
funktion.  
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4.3 Avfall och producentansvar 
 

Det finns fem återvinningsstationer i kommunen (insamling av papper, plast, metall, tidningar och 
glas). SYSAVs farligt avfall-bil kommer till kommunen två ggr/år. 

Det inkommer årligen klagomål på nedskräpning och återvinningsstationerna. Miljöenheten har 
fortlöpande kontakter med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och anmäler allvarligare 
nedskräpning till miljöåklagare. Miljöenheten har årliga möten med FTI och tekniska avdelningen om 
bland annat förbättring av återvinningsstationernas utformning för att minska risken för 
nedskräpning. Vid inspektioner på verksamheter med avfallshantering kontrollerar Miljöenheten att 
producentansvaret uppfylls. 

Miljöenheten tar årligen emot ett antal dispensansökningar enligt kommunens renhållningsordning. 
Tillstånd för uppehåll ges om det föreligger skäl för dispens. Miljöenheten handlägger även 
anmälningar gällande hemkompostering i de fall kommuninvånarna vill kompostera matavfall.  

 

4.4 Hälsoskydd 
 

Tillsyn inom hälsoskyddsområdet handlar om att förebygga och undanröja olägenheter för 
människors hälsa. Tillsynen omfattar ett brett arbetsområde som inkluderar allt från problem med 
buller, lukt, fukt, mögel, radon och ventilation till tillsyn av hygieniska lokaler, badvattenkvalitet och 
hållande av djur inom detaljplanelagt område. Hälsoskyddsarbetet är till stora delar händelsestyrt. 
En stor del av resurserna går åt till inkommande ärenden såsom anmälningar, ansökningar, remisser 
och klagomål. Rådgivning och information ska även ges så långt som möjligt i enlighet med gällande 
lagstiftning, resurser och mål inom verksamheten. 

Miljöenheten hanterar årligen inkomna anmälnings- och tillståndsärenden gällande djurhållning 
inom planlagda områden. I Lomma kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö, 
utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
finns tillståndskrav för viss djurhållning inom detaljplanelagt område, exempelvis kor, hästar, höns 
och giftorm. 

Miljöenheten kommer under 2020 att driva ett projekt utifrån Miljösamverkan Skånes projekt om 
tillsyn av konstgräs och gummibaserade ytor för lek. Kommunala lekplatser med gummibaserade 
ytor kommer att inventeras och inspekteras.  

För att effektivt kunna arbeta mot och förhindra olovliga boenden kommer Miljöenheten att initiera 
en förvaltningsövergripande samverkan. Syftet är att utreda möjligheterna för olika aktörer så som 
räddningstjänst och byggenheten, att med hjälp av informationsutbyte och lagstiftning effektivt 
kunna förhindra och upptäcka olovliga boenden.  
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4.4.1 Offentliga lokaler och hygienlokaler 
 
Miljöenheten ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt vissa lokaler som till exempel skolor, 
förskolor, tillfälliga bostäder, badanläggningar och lokaler för hygienisk behandling. Faktorer som 
fukt, mögel, ventilation, temperatur, radon, ohyra, avfall, strålning och annat som kan ha en negativ 
inverkan på hälsan omfattas av tillsynen.  
 
Med offentliga lokaler menas exempelvis uthyrning av tillfälliga bostäder (hotell, pensionat, 
vandrarhem m.m.), fritidsanläggningar (camping, idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad 
och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller annars nyttjas av många 
människor), lokaler för undervisning och vård och annat omhändertagande (skolor, förskolor, 
vårdhem, HVB-hem m.m.). De olika verksamheterna ska besökas med olika tidsintervall med hänsyn 
till vilka hälsorisker som finns och vilka erfarenheter nämnden har från tidigare tillsyn.  
 
Miljöenheten har enligt miljöbalken även tillsyn över hygienlokaler. Hit räknas bland annat 
akupunktur, diatermi, fotvård, håltagning/piercing, hårvård, kiropraktik, manikyr, pedikyr, massage, 
hudvård och solarier. På samma sätt som de offentliga lokalerna ska tillsynsintervallet bestämmas 
med hänseende till aktuella risker med verksamheten. Ju större risk desto oftare ska verksamheten 
ha tillsyn. För nyetablerade verksamheter som är anmälningspliktiga hanterar Miljöenheten årligen 
inkomna anmälningsärenden. 

 
Miljöenheten kommer under 2020 fokusera på fotvård- och akupunktursverksamheter som senast 
haft tillsynsbesök för 3 år sedan. Prioriterat är också bassängbad, strandbad, camping, gym- och 
idrottsanläggningar och nagelsalonger. Under 2020 har Miljöenheten avsatt tid för att följa upp de 
avvikelser som konstaterades på kommunens förskolor under 2019. 
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4.4.2 Rökfria miljöer 
 
Miljöenheten har tillsyn enligt tobakslagen och enligt lagen är det förbjudet att röka i bland annat 
restauranger och andra serveringsställen. Det är även förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för 
barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och 
på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Kommunens grundskolor har 
inspekterats under 2017 samt 2018. Förskolor inspekterades under 2019 och uppföljning kommer 
ske under 2020. Sedan den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som bland annat innehåller 
bestämmelser om fler rökfria miljöer som allmänheten har tillträde till. 2019 genomförde 
Miljöenheten tillsyn utifrån den nya lagstiftningen på campingen och solarieverksamheterna. 
Informationsblad om den nya lagstiftningen delades även ut till livsmedelsverksamheter med 
uteservering. Under 2020 kommer Miljöenheten skicka ut information till övriga verksamheter som 
berörs av den nya lagstiftningen. I samband med ordinarie tillsyn på lekplatserna kommer även 
rökförbudet kontrolleras. Miljöenheten avser även att föra en dialog med tekniska avdelningen för 
att se hur de arbetar med den nya lagstiftningen och det utökade ansvaret.  

 

4.4.3 Bostäder och fastighetsägare 
 
I miljöbalken, tobakslagen och strålskyddslagen och dess förordningar finns regler som är upprättade 
för att skydda människor från olägenheter som kan påverka hälsan negativt. Miljöenheten utför 
tillsyn för att kontrollera att reglerna efterföljs i kommunen. Miljöenheten bedriver tillsyn på 
fastighetsägare exempelvis flerfamiljshus genom att bland annat kontrollera egenkontroll och 
rutiner. Förutom den planerade tillsynen inkommer många samtal och ärenden rörande klagomål på 
inomhusmiljön i bostäder.  
 
Att bo i ett hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften ökar risken att drabbas av 
lungcancer. Enligt miljömålet God bebyggd miljö ska radonhalten understiga 200 Bq/m3 i alla 
bostäder år 2020. Stora tillsyns- och informationskampanjer behövs för att kunna närma sig målet. 
Miljöenheten har upprättat en handlingsplan för radon i flerbostadshus som gäller för 2017-2020. 
Under 2017-2018 har information och beslut om att inkomma med information om 
radongasmätningar skickats ut till kommunens bostadsrättsföreningar och till fastighetsägare som 
hyr ut bostäder. Flertalet av kommunens bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har inkommit 
med radonrapport till Miljöenheten. De som ännu inte inkommit med radonrapport har under 
hösten 2019 fått ett nytt beslut förenat med vite och kommer följas upp under 2020. De inkomna 
radonrapporter som visat förhöjda radonvärden kommer följas upp under 2020. 
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4.4.4 Strandtillsyn och badvatten  
 

Miljöenheten utför tillsyn på kommunens badplatser varje sommar. I tillsynen kontrolleras bland 
annat förekomst av skräp längs med stränderna, städning av toaletterna och avfallshanteringen. 
Under badsäsongen utförs regelbundna provtagningar av badvattnets kvalitet i enlighet med Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter på kommunens fyra EU-badplatser. Utöver badplatserna utförs 
extra provtagningar i Höje å. Miljöenheten ansvarar för att upprätta kontrollplan för provtagningar, 
att vidta åtgärder vid otjänligt provresultat, rapportera in resultat och bistå med information till 
medborgarna. 

 

4.4.5 Klagomål 
 
Mängden klagomål som inkommer till Miljöenheten årligen varierar och kan inte förutses. Ett fåtal 
klagomål kräver dock större arbetsinsatser och många klagomålsärenden kan kräva längre 
utredningar vilket medför att de behöver handläggas under en längre tid. Klagomålsärenden 
behandlar bland annat fukt, mögel, ventilation, eldning, nedskräpning, temperatur och skadedjur. 
Klagomål kan även inkomma på grund av störningar från en verksamhetsutövare såsom buller, dålig 
lukt, störande husdjur, fåglar m.m. Kommunen har en plan för bullersanering och en åtgärdsplan. 
Vid klagomål på buller från trafiken kommer bullerplanens åtgärdsprogram att användas som 
underlag för eventuella åtgärder. Miljöenheten kommer även under 2020 att arbeta med 
bullerutredningen för Lommabanans utvidgning.  
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4.5 Dricksvatten och livsmedel  
 

4.5.1 Dricksvatten  
 
Miljöenheten bedriver tillsyn över det kommunala dricksvattnet. Dricksvattenkontrollen innebär 
bland annat granskning och fastställande av kontrollprogram, granskning av analysrapporter 
gällande kommunalt vatten och information till allmänheten.  I Lomma finns inget vattenverk, varför 
ledningsnätet utgörs av ett distributionssystem och en reservoar.   

Miljöenheten besvarar även frågor från allmänheten gällande enskilda vattentäkter och provtagning 
av dessa. För hushåll med barn under ett år bekostar miljö-och byggnadsnämnden provtagning av 
vattnet. 

 

4.5.2 Livsmedel 
 
Bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Målsättningen med 
tillsynsmyndighetens kontroller är säkra livsmedel och att konsumenten ska få korrekt information 
om livsmedlet för att kunna göra ett medvetet val och inte bli lurad, det vill säga redlighet. 
Myndighetens arbete ska ske riskbaserat och regelbundet och omfattar exempelvis inspektioner, 
revisioner, provtagningar och rådgivning. 

För att säkerställa att konsumenterna få säkra livsmedel ska kontrollen vara effektiv, riskbaserad, 
regelbunden, rättssäker och ändamålsenlig. Livsmedelskontrollen baseras på en riskklassning av 
livsmedelsföretagen som utgår ifrån modellen som presenteras i Livsmedelsverkets vägledning 
”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Verksamheterna 
klassas efter typ av verksamhet, produktionens storlek, typ av konsumentgrupper samt eventuellt 
märkningsansvar. Utifrån detta får man fram antalet timmar som ska läggas på varje verksamhet 
under ett år. Därefter kan verksamhetens kontrolltid justeras beroende på Miljöenhetens erfarenhet 
från tidigare kontroller av verksamheten (A, B eller C) och verksamheten få en högre eller lägre 
årsavgift. 

Verksamheter som har en årlig kontrolltid på 3 timmar eller mer besöks en eller flera gånger om 
året, medan verksamheter som har en årlig kontrolltid på under 3 timmar besöks vartannat eller vart 
tredje år. De verksamheter som är placerade i riskklassen högrisk ska kontrolleras minst en gång per 
år oavsett kontrolltid.  

För närvarande finns 150 livsmedelsverksamheter registrerade hos Miljöenheten. Av dessa 
verksamheter ligger 39 i erfarenhetsklass A (den bästa erfarenhetsklassen), 105 i erfarenhetsklass B 
och 6 i erfarenhetsklass C. Det sker en genomgång av erfarenhetsklassningen vid årets början då 
eventuella omklassningar sker. Riskklassningen som ett livsmedelsobjekt har avgör den årliga 
avgiften samt kontrolltiden som en verksamhet får. 

Miljöenheten har upprättat en flerårig kontrollplan där samtliga registrerade livsmedels-
verksamheter i kommunen finns med. Planeringen av kontroller gäller för 2020 - 2022 och 
uppdateras löpande. Under 2020 planerar Miljöenheten att besöka 114 av livsmedels-
verksamheterna, med en total kontrolltid på 512 timmar. 

Utöver den planerade tillsynen tar Miljöenheten årligen emot ett antal anmälningar om misstänkt 
matförgiftning. Miljöenheten genomför då oanmälda kontroller för att utreda om 
livsmedelsverksamheten kan ha orsakat matförgiftning hos den klagande.  
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4.5.3 Operativa mål för livsmedelskontrollen 

 
De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. De 17 operativa 
mål som finns i den nationella kontrollplanen (NKP) utgår från effektmål inom fyra fokusområden - 
säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och säkerställa information i 
livsmedelskedjan. Målen gäller för livsmedelskontrollen 2020–2022. Miljöenheten har kartlagt vilka 
mål som är aktuella och berör livsmedelsverksamheterna i Lomma kommun och kommit fram till att 
det är 7 av målen som ska kontrolleras. En förteckning har upprättats över respektive mål och 
berörda verksamheter. I nedan stående tabell redovisas en sammanställning av målen. 

 

Operativt mål Uppskattat antal 
objekt i Lomma  

Genomförs år 

Spårbarhet kött (operativt mål 5) 2 2020 

Spårbarhet ägg (operativt mål 6) 100 2022 

Information om allergener (operativt mål 8) 70 2020 

Uppgifter om ingredienser (operativt mål 9) 13 2021 

Tillsatser - Renhet (operativt mål 11) 1 2022 

Tungmetaller och mykotoxin i mjöl (Operativ mål 16) 1 2021 

Saffran (operativt mål 17)  2 2021 

 

Under 2020 kommer Miljöenheten att kontrollera målen enligt nedan: 

 

Spårbarhet kött (operativt mål 5), Säkerställa information i livsmedelskedjan 

Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är 
viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas är 
också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. Svenska produkter har ofta ett 
mervärde för konsumenter i Sverige och är "säljande". För att informationen ska vara korrekt måste 
informationsöverföring och spårbarhet fungera i alla led. Spårbarhet är viktigt, bland annat för att 
kunna finna, och avlägsna från marknaden, livsmedel som visar sig vara icke säkra att förtära. 
Kontroll utifrån operativa mål 2017 – 2019 för att verifiera köttets ursprung har resulterat i avvikelse 
i ca 25 % av fallen. Det finns därför skäl att fortsätta kontrollen i tidigare led, samt utöka till 
detaljhandelsledet. Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. Målet omfattar såväl helt 
som bitat och malet kött. 

I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna 
ska totalt i Sverige utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora 
detaljhandelskedjorna, det vill säga ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto.  
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Information om allergener (operativt mål 8), Säkerställa information i livsmedelskedjan 

Korrekt information och uppgifter om allergena ingredienser är av största betydelse för många 
konsumenters hälsa. Felaktig information kan till och med vara livsfarligt för allergiker. 

Enligt artikel 9 i informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 är uppgift om allergena ingredienser i 
bilaga II obligatoriska. Många restauranger och storhushåll använder sig av möjligheten (10 § LIVSFS 
2014:4) att med skriftliga anslag anvisa kunder att fråga om innehållet i maten. 

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll totalt i Sverige ha utförts vid minst 4000 
storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer mer mera) för att verifiera att företagarna kan ge 
korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls. 
Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser 
muntligt och genom skriftligt anslag uppmanar kunden att fråga vad maten innehåller. 

 

 

4.5.4 Livsmedelsinspektioner på Borgeby fältdagar och Lommafesten 

 
Borgeby fältdagar besöks av omkring 20 100 personer varje år och serverar livsmedel från såväl en 
större verksamhet som några mindre livsmedelsvagnar och tält. Då det serveras ett stort antal 
portioner från många olika mobila verksamheter som är registrerade i andra kommuner att det är 
viktigt att kontrollera att dessa uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.  

Både Borgeby fältdagar och Lommafesten infaller under sommarmånaderna då 
temperaturförhållandena är en kritisk faktor. Miljöenheten kommer därför likt tidigare år genomföra 
oanmälda kontroller av de omkring 20 livsmedelsverksamheterna.  
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4.6 Övergripande verksamhet 
 

4.6.1 Delta i samarbetet med andra kommuner 
 
Lomma kommun ingår i de så kallade 5-YES kommunerna tillsammans med Burlöv, Svedala, Kävlinge 
och Staffanstorps kommuner. Grupper inom olika områden träffas frekvent för att bland annat 
diskutera aktuella ärenden, få samsyn och delta i projekt tillsammans. I vissa grupper ingår också 
Vellinge och Lunds kommuner. Det finns grupper inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, 
strandskydd, lantbruk samt förorenad mark och masshantering. Det finns också sedan 2019 en grupp 
för samordnare inom miljöenheterna.  

 

4.6.2 Granskning av bygglov  
 

Miljöenheten lämnar yttranden i bygglovsprocessen i ärenden som berör miljöbalken eller 
livsmedelslagen. Vanligtvis kan det handla om att området där bygglovsåtgärden ska utföras till 
exempel är förorenat, att bullerutredningar kan krävas, att en skola ska uppföras eller där 
registrering av livsmedelsverksamhet behöver ske innan uppstart. Beroende på ärendets 
komplexitet blir remissvaret från Miljöenheten olika omfattande. 

 

4.6.2 Kemikalieplan  
 

Miljöenheten kommer under 2020 tillsammans med Miljöstrategiska enheten att påbörja arbetet 
med att ta fram en kemikalieplan. Kemikalieplanen ska samla, systematisera och presentera arbetet 
med kemikaliefrågor inom kommunen. Syftet med planen är att minska exponeringen av farliga 
kemiska ämnen samt att höja kompetensen och medvetenheten kring kemikaliefrågorna.  

Kemikalieplanen ska också lyfta fram prioriteringar och arbetet med den ska bidra till att förebygga 
risker och framtida kostnader orsakade av felaktiga produktval.  

 

 


