
Servicedeklaration
Miljö



Kommunstyrelsen ansvarar för myndighetsutövning 
inom livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.
Syftet med Miljösektionens arbete är att se till att kom-
munens medborgare och besökare har tillgång till säkra 
livsmedel, en god omgivande miljö och levnadsförhål-
landen som inte påverkar deras fysiska och psykiska 
hälsa negativt. Arbetet sker genom kontroller av bland 
annat restauranger, förskolor, lantbruk, tillfälliga evene-
mang, anläggningar med potentiell miljöpåverkan och 

mycket annat. Genom tillsynsarbetet säkerställs det att 
verksamheterna uppfyller de krav som lagen ställer på 
dem. 
Arbetet ska präglas av hög kvalitet, objektivitet och rätt-
visa samt bedrivas på ett sådant sätt att du som kommer 
i kontakt med oss förstår syftet med arbetet, med våra 
råd och med de beslut vi fattar. Mer information finns på 
www.eda.se/miljo

En servicedeklaration beskriver vad du som medborgare/brukare 
kan förvänta när du nyttjar kommunala tjänster.

Kommunens ansvar

Vad kan du förvänta dig av oss?
• Att vi ger dig klar och tydlig information om den 

lagstiftning som gäller och om hur vi handlägger ditt 
ärende. 

• Att vi omgående hanterar brådskande ärenden, som 
matförgiftningar och olyckor med risk för miljöskada.

• Att vi bemöter dig med respekt och engagemang.
Handläggningstider privatpersoner:
• Du får beslut inom 4 veckor när du ansöker om att 

inrätta eller ändra en enskild avloppsanordning.
• Du får beslut inom 3 veckor när du anmäler installa-

tion av värmepump.

Handläggningstider företag:
• Du får beslut inom 2 veckor när du ansöker om att 

hantera livsmedel.
• Du får beslut inom 6 veckor när du anmäler en miljö-

farlig verksamhet.
• Du får beslut inom 6 veckor när du anmäler en hälso-

skyddsverksamhet.
• Återkoppling på utförd tillsyn inom 14 dagar om inte 

annat överenskommits. 

Vad förväntar vi oss av dig?
• Att din ansökan eller anmälan är komplett ifylld och 

att du skickat med de handlingar som behövs, samt att 
ritningar och andra handlingar är fackmässigt utförda.

• Att de rapporter, ritningar och övriga handlingar som 

du skickar in är upprättade av rätt person, till exempel 
den som är kompetent och behörig att upprätta sådan 
handling.

• En ömsesidig respekt och samarbete.

Tala om vad du tycker!
Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du 
meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull 
information och möjlighet att förbättra våra verksamhe-
ter. Använd i detta fall vårt formulär för synpunkter som 

du kan hitta på www.eda.se/synpunkter samt i Medbor-
garservice och hos den person eller verksamhet du haft 
kontakt med. Medborgarservice når du på 0571-281 00.

Kvalitet i Eda kommun
Vår strategiska plan innehåller områden som kommu-
nen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den 
kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter 
ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en 
gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun. 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/
värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhåll-
ningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och 
kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och 
småskalighet.
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