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Ditt företag och 
miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar för att skydda miljön och människors hälsa i 
Helsingborg. Ett av våra viktigaste uppdrag är att kontrollera att företagens verk-
samhet inte skadar människor och miljö. 

Så här jobbar vi
Vi arbetar för att människor och miljö ska må bra idag, 
imorgon och i framtiden. Ett sätt att arbeta med detta är 
genom tillsyn. Ofta görs tillsynen genom besök – oanmält 
eller inbokat. Tillsynen innebär att vi granskar verksamhe-
ten och dokument, till exempel egenkontroll och rapporter. 
Om något inte ser bra ut talar vi om vad ni bör åtgärda. 
Efter tillsynen skriver vi oftast en rapport som ni får. I vissa 
fall skickar vi ett föreläggande. Ett föreläggande är ett be-
slut om åtgärder som stöds av lagen. Till föreläggandet kan 
det kopplas vite, som är en sorts böter. Om vi misstänker 
att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till åkla-
gare. För vissa överträdelser kan man få betala  en miljö-
sanktionsavgift. Denna avgift går till staten.

Miljöförvaltningen arbetar också med att hantera ansök-
ningar och anmälningar samt med att utreda klagomål. Vi 
arbetar även med livsmedelstillsyn och med att följa upp 
statusen i Helsingborgs miljö genom att kontrollera grund-
vattnet, luftkvalitén och Öresund.

Vi vill hålla hög kvalitet på vårt arbete och har rutiner så 
att alla ärenden kan behandlas på samma objektiva sätt 
och med samma kvalitet. Vid tillsynsbesöken vill vi ha en 
dialog med er om hur ni kan förbättra er verksamhet. Gott 
bemötande är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för 
att ni ska uppfatta oss som tydliga och enkla att förstå.

Vad kan ni tänka på inför ett tillsyns
besök?
När vi kommer på besök ställer vi frågor om era rutiner. Ni 
får också svara på frågor om hur ni arbetar och om vilken 
kompetens som finns på företaget. Ibland vill inspektören 
titta på säkerhetsdatablad, tillstånd, förpackningsmärk-
ningar och liknande.

Det är viktigt att personer som vet hur ert företag fungerar 
finns på plats vid besöket och att inspektören får tillträde 
till alla lokaler.

Miljönämndens avgifter
Som företagare betalar ni för vår tillsyn. Avgiften baseras 
på riskbedömningar och på vilket behov av kontroll som 
finns. I avgiften ingår bland annat att läsa dokument, 
besöka er verksamhet, efterarbete som att skriva rappor-
ter samt annat administrativt arbete. Det är kommunfull-
mäktige som beslutar om nivån på avgifterna. 

Tillsynen sker regelbundet och avgiften anpassas så att 
den fördelas jämnt under några år. Det innebär att några 
företag får betala en årlig avgift även de år som vi inte 
gör något tillsynsbesök, medan andra får besök varje år. 
För tillsyn som inte sker regelbundet eller för extra tillsyn 
tar vi ut en timavgift.
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Miljönämnden eller miljöförvaltningen?
Miljöförvaltningen styrs av miljönämnden som består av 
folkvalda politiker. Miljönämnden bestämmer ramar och 
riktlinjer för hur förvaltningen ska lägga upp sitt arbete. 
Miljöförvaltningen består av tjänstemän som gör tillsyns-
besök, mätningar, kontroller och mycket annat.

Vem fattar besluten?
Oftast är det sakkunniga tjänstemän som fattar besluten 
på delegation från nämnden. Det betyder att miljöförvalt-
ningen fattar beslut i miljönämndens namn. Nämnden får 
sedan i efterhand ta del av beslutet. 

Ärenden som är extra stora eller principiella fattar mil-
jönämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten 
fattas med hjälp av information från miljöförvaltningens 
tjänstemän, som är specialister inom frågor som luft, kemi-
kalier, energi med mera.

Ansvaret är ert - vi hjälper er
Under fliken Företagare på vår webbplats helsingborg.se 
finns mycket material som ni kan ha nytta av. Där erbju-
der vi guider, blanketter, faktablad, länkar och e-tjänster. 
Mindre och medelstora företag kan dessutom få kostnads-
fri energirådgivning per telefon av stadens energi- och kli-
matrådgivare. Dessa når ni via Helsingborg kontaktcenter.

Sekretess
Sekretess gäller bland annat för uppgifter som vi begär in 
i tillsynsarbetet om till exempel enskilda affärs- eller drift-
förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada 
om uppgiften kommer ut. Undantag finns om intresset av 
allmän kännedom om förhållanden som rör människors 
hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknade-

allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. 
Om ni anser att några uppgifter som vi begär in ska omfat-
tas av sekretess måste ni ange vilka uppgifter samt orsa-
ken. Begär någon ut uppgifterna gör vi i varje enskilt fall en 
bedömning om sekretessen ska kvarstå.  

Kontakta oss
Kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter finns 
på plats för alla slags frågor och kan också vägleda er vi-
dare till rätt person eller verksamhet i de fall det behövs. 
Med en central placering på Stortorget 17 och generösa öp-
pettider ska det vara enkelt att komma i kontakt med oss.


