Faktablad Nyköpings
kommun
Erfarenhetsbedömning
Förändrad årsavgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
I miljönämndens taxa finns ett system för erfarenhetsbedömning.
Erfarenhetsbedömning är ett sätt att bedöma hur företag sköter sin verksamhet utifrån
risker att påverka miljö och hälsa. Genom erfarenhetsbedömning kan verksamheter
utan brister (avvikelser) med tiden sänka sin årsavgift, medan verksamheter med
brister får betala extra för den tillsynstid som bristerna medför. Den extra avgiften
betalas i direkt anslutning till aktuell inspektion, den årliga avgiften höjs aldrig.
Syftet är att avgiften ska bli mer rättvis, eftersom de företag som kräver större
tillsynsinsatser också får högre avgift. Ännu viktigare är kanske att den uppmuntrar till
ett bra miljöarbete.
De verksamheter som har en årlig tillsynsavgift får en erfarenhetsbedömning efter
varje ordinarie tillsynsinsats. I din inspektionsrapport kan du se vilken
erfarenhetsbedömning som gjorts på din verksamhet. Erfarenhetsbedömingen utförs
enligt den checklista som finns nedan. De olika poängen avgör därefter om en extra
avgift kommer att tas ut eller om du har möjlighet att sänka din årliga avgift.

Checklista för erfarenhetsbedömning
Efter varje ordinarie tillsynsinsats görs en erfarenhetsbedömning utifrån följande:

Frågor och alternativa svar

Erfarenhetspoäng

1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?

a) Rutiner för egenkontroll finns och följs
b) Rutiner för egenkontroll finns, men bör förbättras eller
kompletteras.
c) Rutiner för egenkontroll saknas
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsinsatsen

0
-1
-2

Planeringsenheten

a) Inga brister fanns vid senaste tillsynsinsatsen
b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot alla tidigare brister
c) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, men inte
samtliga brister som upptäcktes vid förra tillsynsinsatsen
d) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare
brister
3. Värdering av aktuell tillsynsinsats (avser inte egenkontroll)

0
0
-1

a) Inga brister upptäcks vid tillsynsinsatsen
b) Nya brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga brister,
vilka inte kräver återbesök
c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid tillsynsinsatsen av
sådan art att de motiverar återbesök eller annan oplanerad
tillsynsinsats

0
-1
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4. Premiering
Aktuell frivillig anslutning till externt kontrollorgan som innebär
en tidsbesparing vid den planerade tillsynen. (Kontrollorganet
ska i huvudsak kontrollera samma områden som
miljönämnden) Poängen läggs bara till om verksamheten
har -1 eller 0 poäng vid summering punkterna 1, 2 och 3
ovan.

Summa
2

1

Summan av punkterna 1, 2 och 3 blir 0 vid två planerade
tillsynsinsatser i rad.

Erfarenhetsbedömningens påverkan på avgifter
När du räknat ihop din erfarenhetspoäng använder du nedanstående tabell för att
omvandla din poäng till avgift.
Erfarenhetspoäng
1 till 3

0 till -1

Resultat
Om verksamheten uppnått 1 eller högre poäng vid två på
varandra ordinarie tillsynsinsatser, flyttas verksamheten
ett riskkolumnsteg* till vänster (max två gånger). Den
årliga avgiften kan inte bli lägre än 2 stycken
grundfaktorer per år.

Ingen påverkan på avgiftsklass eller avgift

-2 eller lägre

Om en redan premierad verksamhet har fått poängen -2
eller lägre vid ordinarie tillsynsinsats, flyttas
verksamheten ett riskkolumnsteg till höger i
riskbedömningstabellen.

-2

Verksamhetsutövaren får en varning i
inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan påföras
om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Har
bristerna inte åtgärdats i tid påförs timavgift för den tid
som den extra tillsynen tar.

-3

Avgift för två extra grundfaktorer**

-4

Avgift för fyra extra grundfaktorer**

-5

Avgift för sex extra grundfaktorer**

-6

Avgift för åtta extra grundfaktorer**

-7

Avgift för tio extra grundfaktorer**

* För aktuell riskkolumn se miljönämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken. **
En grundfaktor motsvarar för närvarande 1100 kr.

Mer information
Mer information om vårt tillsynsarbete finns på i miljönämndens taxa för verksamhet
enligt miljöbalken. Du är alltid välkommen att kontakta oss på miljöenheten direkt om
du har frågor.

Uppdaterat 181029

Nyköpings kommun
Planeringsenheten
611 83 Nyköping
tfn 0155-24 89 20
www.nykoping.se

