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Louise Karlsson, Janni Johnson, Ulrika Jääger och 
Sulejman Ovčina på kommunens miljöavdelning. 

Nu är vi i gång! 
Välkommen till det första nyhetsbrevet med 
fokus på miljöfrågor i Bjuvs kommun. Vi 
kommer fortsättningsvis skicka ut ett 
nyhetsbrev per kvartal, totalt fyra per år. 

Nu är miljöavdelningen i Bjuvs kommun i gång 
och det ska bli roligt att träffa dig. Du som får 
tillsyn- och kontroll kommer fortsätta få det 
som vanligt. 
 
Det har varit ett stort arbete och finns 
fortfarande områden som vi ständigt utvecklar.  
Därför ber vi dig att ha överseende med att 
handläggningstiderna kan vara något längre 
under vår uppstart. Vi har också problem med 
vår telefoni, men du kan alltid nå oss  
via e-post, miljo@bjuv.se.  
Beskriv gärna kortfattat vad ditt ärende handlar 
om så kan vi snabbare hjälpa dig. 
 
Vi utvecklar också våra sidor på Bjuvs 
kommuns hemsida och tar gärna emot tips på 
information och blanketter som du önskar få 
tillgängligt via hemsidan. 

Energi- och klimatrådgivning 

Många företag har det kämpigt just nu med 
höga energipriser, höga räntor och en 
skenande inflation. De små och medelstora 
företag som drabbats hårt av energikrisen, 
erbjuds en utökad energi och klimatrådgivning.  
Mer om detta finns på vår hemsida.   

 

Nya regler kring avfall 

Sedan 1 januari 2023 gäller en ny regel som 
innebär att du som driver verksamhet ska 
sortera företagets förpackningsavfall. Papper 
och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat 
glas samt trä ska sorteras ut.  
Syftet med det nya kravet är att minska 
mängden förpackningar, begränsa 
miljöskadlighet, minska nedskräpningen och 
att öka materialåtervinningen. Regeln ska vara 
uppfylld senast den 1 januari 2024.   
 
Årsavgifter skickas ut i vår 

Inom kort kommer årsavgifterna till 
kommunens c-verksamheter att skickas ut. 
Efter det kommer vi att prioritera att komma ut 
på föranmäld tillsyn och träffa er.  
Vi kommer även besöka så många av 
kommunens U-verksamheter som möjligt 
under året med ett kortare tillsynsbesök. Innan 
vi kommer ut kommer vi kontakta er om tid för 
besöket, samt ge ut information om tillsynens 
innehåll. 

 

 

Verksamheter som använder stickande och/eller 
skärande verktyg måste anmäla sin verksamhet till 
kommunens miljöavdelning sedan 2021. 
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Anmäl din verksamhet till oss 

Hygienverksamheter såsom barberare, 
öronhåltagare, frisörer och andra salonger som 
använder stickande och skärande verktyg 
måste anmäla sin verksamhet till bygg- och 
miljönämnden. 
Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021. 
Exempel på verksamheter som måste anmäla 
sig är tatuerare, barberare och frisörer som 
använder rakblad eller rakkniv, verksamheter 
med öronhåltagning (även pistol) och 
nagelsalonger (manikyr/pedikyr) som använder 
rakblad eller andra stickande eller skärande 
verktyg.  

Skicka in rapport för köldmedia och 
miljörapport 

Vi vill påminna dig att skicka in årsrapporten 
för köldmedia senast den 31 mars kalenderåret 
efter genomförda kontroller. 
Rapporteringsgränsen gäller för anläggningar 
som sammanlagt har köldmedia med 14 ton 
koldioxidekvivalenter eller mer installerat. 
Köldmedierapporten ska skickas till 
kommunens miljöavdelning, du kan skicka din 
undertecknade rapport till oss per post eller via 
e-post till miljo@bjuv.se. Skickar du rapporten 
via e-post får du ett autosvar och vet då att vi 
mottagit din rapport. 

För dig som har fått krav på att inkomma med 
miljörapport behöver senast skicka in denna 
den 31 mars 2023 till miljo@bjuv.se    

Efterhandsdebitering för 
livsmedelstillsyn 

Från och med i år inför vi efterhandsdebitering. 
Det innebär att du betalar för tiden varje 
ärende tar efter att kontrollen är genomförd. 
Detta är nytt och har efterfrågats av företagare 
inom livsmedelssektorn. Tidigare har kontrollen 
betalats i förväg genom en årlig avgift.  
Du som livsmedelsföretagare behöver inte 
göra någonting alls med anledning av de 
förändrade rutinerna. 
 
Ny modell för riskklassning     

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell 
för riskklassning av livsmedelsverksamheter 
som ska börja användas 2024.  
Redan under 2023 kommer du som driver en 
livsmedelsverksamhet att behöva lämna in 
uppgifter till bygg-och miljönämnden om din 

verksamhet. Vi kommer att skicka ut mer 
detaljerad information i ett nyhetsbrev längre 
fram om vad du behöver göra.  

Har din livsmedelsverksamhet upphört eller 
fortsatt med ny ägare måste du avregistrera 
den hos bygg- och miljönämnden snarast.  
Kom ihåg att du måste avregistrera även om 
ett annat företag fortsätter att driva verksamhet 
i lokalen. Det är inte möjligt att ha en 
livsmedelsverksamhet vilande hos bygg- och 
miljönämnden.  

Nu inför vi generösa telefontider  

Vi har lyssnat på dina önskemål och kommer 
från och med 3 april att erbjuda telefontider 
under måndagar, onsdagar och fredagar 
mellan kl. 08:30-10:00.  
Du kan boka din telefontid på kommunens 
hemsida från och med vecka 13. 
Vi släpper nya tider varje vecka. 
 

Detta är ett steg i att vara mer tillgängliga för 
dig i dina frågor och funderingar. 

Vi vill gärna komma i kontakt med så många 
företag som möjligt i kommunen, så tipsa 
gärna dina branschkollegor om vårt 
nyhetsbrev. Vill du även själv ha senaste nytt 
om vad som händer inom lagstiftningen, miljö 
och hälsa och livsmedel, direkt till din inkorg en 
gång i kvartalet, anmäl dig via miljo@bjuv.se. 
Skriv ”nyhetsbrev” i ämnesraden.   

Vi ser fram emot att komma ut och träffa dig 
och bygga tillitsfulla relationer.  

 

Vänliga hälsningar, 

Sulejman Ovčina,  
Miljöavdelningen  
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