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Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för miljönämnden i Nyköpings kommuns kostnader
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan gäller även för avgifter kring
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller
naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och
producentansvar. Vid ärendehandläggning och tillsyn gällande solarier ingår
även avgift för verksamhet enligt strålskyddslagen.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a.
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
2§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver
utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken
eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
miljönämnden.
5§
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Grundfaktor
6§
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Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn 1 100 kronor.
Storleken på de avgifter som nämnden tar ut beror på
1. Den debiteringsfaktor som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift)
2. Den årliga debiteringsfaktorn som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. Den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)
4. Nämnden kan också ta ut avgifter enligt de andra grunder som anges i
taxan
Fast avgift och årlig tillsynsavgift fås fram genom att tilldelad debiteringsfaktor
multipliceras med grundfaktorn. Timavgiften fås fram genom att ärendets
handläggningstid multipliceras med grundfaktorn. Timavgift tas ut för varje
halv timme nedlagd handläggningstid. Dock minst en timme.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift
ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgifter för prövning
8§
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas i form av fast avgift genom att den debiteringsfaktor som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 § denna taxa eller i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med grundfaktor eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.
För ärenden med fast avgift enligt taxebilaga 1, där den nedlagda handläggningstiden med mer än 50 procent överskrider den beräknade handläggningstiden ska timavgift tillämpas för överskjutande tid.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
9§
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän
den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför
besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
10 §
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
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11 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
12 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga
som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är
även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om
tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
13 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna
taxa.
Avgifter för anmälan eller information
14 §
Avgift för handläggning av anmälan eller information av verksamhet eller
åtgärd ska betalas i form av fast avgift. Denna avgift beräknas genom att
den debiteringsfaktor som anges i taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 § denna taxa eller (där ingen fast avgift anges i bilagan) i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med grundfaktorn eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.
För ärenden med fast avgift enligt taxebilaga 1, där den nedlagda handläggningstiden med mer än 50 procent överskrider den beräknade handläggningstiden ska timavgift tillämpas.
15 §
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan
av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärendet.
16 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan eller information,
kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd
anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt och vid bristande efterlevnad
17 §
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsyns-
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avgift som baseras på den debiteringsfaktor som miljönämnden tilldelar
anläggningen eller verksamheten. Debiteringsfaktorn bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och
erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den
årliga debiteringsfaktorn för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av
tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
debiteringsfaktor multipliceras med grundfaktorn enligt 6 § denna taxa.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som
föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut.
Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie
tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den planerade
tillsynen ska verksamhetsutövaren betala timavgift för denna extra tillsyn.
Timavgiften räknas ut genom att den extra tillsynstiden multipliceras med
grundfaktorn. När nämnden bestämmer avgiften för sådan extra tillsyn
tillämpas erfarenhetsbedömning i taxebilaga 3.
18 §
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för de övriga verksamheterna.
19 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om
tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall
tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn
som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
20 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som
enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift
21 §
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Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får
avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
22 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nyköpings kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
23 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift
får verkställas enligt utsökningsbalken.
24 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att
dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
25 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
hos länsstyrelsen.

Denna reviderade taxa träder i kraft den 1 april 2017. I ärenden som rör
tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter
denna dag.
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Taxebilaga 1
Avgifter för ärendehandläggning med mera
MILJÖFARLIG VERKSAMHET, 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning

Debiteringsfaktor

9.1 Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning
av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd avseende:
a. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

2 per ansökan

b. Inrättande av vattentoalett med
avloppsutsläpp till mark eller vatten

6 per ansökan

c. Inrättande av annan avloppsanordning
enligt vad kommunen föreskrivit

4 per ansökan

d. Anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning

6 per ansökan

e. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter

8 per ansökan

f. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 26-200
personekvivalenter

timavgift

Anmälan
9.2 Handläggning av anmälan avseende:
a. Anmälningspliktig verksamhet enligt 21 eller
28 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och frivilliga anmälningar

timavgift

b. Inrättande av avloppsanordning utan
vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

4 per anmälan

c. Ändring av avloppsanordning enligt 14 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

6 per anmälan

d. Handläggning av anmälan avseende
inrättande av värmepumpsanläggning för

1 per anmälan
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utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Tillsyn i övrigt
9.3 Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt
förteckning i taxebilaga 2

se taxebilaga 2

9.4 Inventering av avloppsanläggning eller
annan besiktning av enskild befintlig
avloppsanläggning

2 per anläggning

9.5 Tillsyn (inklusive ärendehandläggning)
över miljöfarlig verksamhet i övrigt

timavgift

VERKSAMHETER – HÄLSOSKYDD, 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
9.6 Prövning av ansökan om att hålla vissa
djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet

timavgift

9.7 Prövning av frågor om tillstånd och
undantag enligt lokala föreskrifter för att hindra
olägenhet för människors hälsa

timavgift

Anmälan
9.8 Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
a. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk
för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande
verktyg.

6 per anmälan

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor
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b. 1-4 bassänger

6 per anmälan

c. 5- bassänger

8 per anmälan

d. floating/vedtunnor

3 per anmälan

e. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, internationell
skola eller sameskola med upp till 200 barn
eller elever

5 per anmälan

f. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, internationell
skola eller sameskola med mer än 200 barn
eller elever

8 per anmälan

9.9 Anmälan av solarieverksamhet enligt
strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier

3 per anmälan

Tillsyn i övrigt
9.10 Provtagning av badvatten vid anläggning
eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd om badvatten NFS 2008:8.
Dessutom tas ersättning ut för att täcka
kostnader för analyser, transporter och frakt.

timavgift

9.12 Återkommande tillsyn över solarier och
byggnader, lokaler och anläggningar enligt 38
och 45 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

se taxebilaga 2

9.13 Tillsyn (inklusive ärendehandläggning) i
övrigt av hälsoskydd

timavgift

MILJÖSKADOR, 10 KAP MILJÖBALKEN
10.1 Tillsyn (inklusive ärendehandläggning) av
föroreningsskador och allvarliga miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken (avser även skador,
där enligt övergångsbestämmelse 2 till SFS

timavgift
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2007:660, 10 kap i dess lydelse före den 1
augusti 2007 ska tillämpas)
VATTENVERKSAMHET , 11 KAP MILJÖBALKEN
11.1 Tillsyn (inklusive ärendehandläggning) i
övrigt av vattenverksamhet

timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET, 12 KAP MILJÖBALKEN
12.1 Handläggning av anmälan för samråd
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

timavgift

12.2 Tillsyn över verksamhet som berörs av
föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 §
miljöbalken (förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket).

timavgift

KEMISKA PRODUKTER, 14 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
14.1 Prövning av anmälan eller ansökan enligt
11 eller 14 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

timavgift

14.2 Handläggning av information enligt 28 §
förordning (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen,
av anläggning som innehåller CFC, HCFC,
halon, HFC

timavgift

Handläggning av information enligt 4:1 §
timavgift
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor om att installera
anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 §
(krav på information gäller inte anordningar
enligt 1:2 § som avses att installeras
inomhus):
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14.3 Handläggning av information enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor
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timavgift

Tillsyn
14.4 Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC.
a) Handläggning av kontrollrapport enligt 29 §
förordning (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen,
årsavgift

1 per kontrollrapport

b) Tillkommande handläggning av
kontrollrapport enligt 29 § förordning
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen, som inkommit i tid
men är ofullständig och kompletterats enligt
begäran

1 per kontrollrapport

c) Tillkommande handläggning av ärende
avseende försenad eller utebliven rapportering
enligt 29 § förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen

2 per kontrollrapport

d) Tillkommande handläggning av ärende
avseende utebliven eller bristfällig kontroll
enligt 25 § förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen.

2 per kontrollrapport

14.5 Tillsyn (inklusive ärendehandläggning) i
övrigt av kemiska produkter

timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR, 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning och anmälan
15.1 Handläggning av anmälan från
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering av matavfall på fastigheten

avgiftsfritt

15.2 Handläggning av ansökan om förlängt
hämtningsintervall till en gång i kvartalet av

avgiftsfritt
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grönt kärl
15.3 Handläggning av ansökan om
gemensamt avfallskärl

avgiftsfritt

15.4 Handläggning av ansökan om förlängt
tömningsintervall för slamavskiljare

timavgift

15.5 Handläggning av ansökan om uppehåll i
slamtömning

1 per ansökan

15.6 Handläggning av anmälan från
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering av latrin eller avvattnat slam på
fastigheten

timavgift

15.7 Handläggning av ansökan om undantag i
övrigt från vad som föreskrivs i kommunens
föreskrifter om avfallshantering

timavgift

Tillsyn i övrigt
15.8 Tillsyn (inklusive ärendehandläggning) i
övrigt av avfallshantering och producentansvar

timavgift
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Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
Följande förkortningar används i tabellen:
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, TF= Tidsfaktor i timmar, PN=
Prövningsnivå
A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning
KK

AK*

PN

1.10

3

B

1.11

3

B

1.20

1

C

Beskrivning
JORDBRUK
Djurhållning m.m.
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin
räknas även obetäckta gyltor),
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas
även betäckta gyltor), eller
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor
att platserna tillsammans motsvarar mer än 200
djurenheter definierade som i 1.20.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar
avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar
yngre än en månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än
100 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar
avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar
yngre än en månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors
ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre
(som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
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AK*

PN

Beskrivning
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre
(kycklingmödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,

1.2001

-1

U

1.3011

-1

U

10.10

4

B

10.11

4

B

10.20

4

B

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller
nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal
djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor
i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur
skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger
det lägsta antalet djur.
Avgiftsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller
1.11.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än
30 djurenheter men högst 100 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20
Odling
Areal för jordbruksändamål för produktion av spannmål
eller energigrödor. Brukningsenhet med areal
överstigande 100 hektar.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS M.M
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större
än 150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större
än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
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4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

10.30

-1

C

10.40

-1

C

10.50

2

C

15.30

1

C

15.260

4

C

15.320

3
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15.32001

1

U

15.330

1
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Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000
ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar,
eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på
samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.
LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
Animaliska råvaror
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.
Drycker m.m.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt
eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
15.90.
Foder
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av
animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av
animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton
per kalenderår.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av
råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår,
eller
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än
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50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och
används inom den egna djurhållningen skall inte räknas
in vid tillämpningen av första stycket Avgiftsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte.
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller
fetter,
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320,
90.240, 90.250 eller 90.260.

15.340

1

C

15.34001

1

U

15.34002
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U

20.10

5

C

24.110

5

B

Anläggning för malning, blandning eller pelletering av
råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per
kalenderår av mer än 5000 ton spannmålsfoder eller mer
än 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Avgiftsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller
fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av
råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per
kalenderår av högst 5 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av
råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per
kalenderår av högst 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
TRÄVAROR
Anläggning för yrkesmässig behandling av trä med
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering
eller doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 39.10 eller 39.20.
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5.
ammunition.
Avgiftsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om
det i verksamheten inte används eller tillverkas någon
kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig",
"giftig", ”frätande", "cancerframkallande", "mutagen",
”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår
till högst 1 000 ton per kalenderår,
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3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen
uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation, eller
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
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GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20
ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.20 eller 39.30.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför
område med detaljplan eller områdesbestämmelser i
mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
STÅL OCH METALL
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10
ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 27.40, 27.50 eller 27.101.
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28.10

5

B

28.70

3
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YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som
överstiger 30 kubikmeter.
Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig
enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår
eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer
än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller

28.71

2

C

28.90

1

C

34.20
34.50

1
2
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C

34.70

6

B

34.80

2
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7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per
kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter
yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt
28.70.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller
39.40.
METALLBEARBETNING M.M.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl
volymen i ett fast centralt system för vätskor som
volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
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39.30

2

C

40.60-1

5

C

40.60-2

1
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Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller
öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", "kan ge
cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge
cancer vid inandning", "kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 13. mer än 5 ton i
annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för
alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för
återanvändning.
GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om
också annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW,
om också annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
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VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk för mer än 25 000 personer
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per
kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon
per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1
000 kubikmeter flytande motorbränsle och/eller mer än 1
miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 100
och 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
Fordonsverkstad som inte omfattas av någon annan
punkt
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Tandläkare
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än
2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för
mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 90.10.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för
mer än 100 personekvivalenter men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för
mer än 25 personekvivalenter men högst 100
personekvivalenter.

AVFALL
Mellanlagring
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt
avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt
tillfälle är större än 10 ton.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
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3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 men ton annat farligt avfall.
Avgiftssplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna
fordon, eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas.
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Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
m.m.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs
av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall
inte vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än
ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall,
om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med
undantag för förbehandling som består av ingrepp i
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enlig 90.240.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten,
och där föroreningsrisken är ringa.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större än
500 ton per kalenderår.
Avgiftsplikt enligt denna beskrivning gäller inte park- och
trädgårdsavfall.
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Förbränning
Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.
Deponering
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än
2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall
som består av uppgrävda massor.

90.230

1

C

90.300

10

B

90.360

4

B

90.390

1

C

Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR M.M.

92.20

1

C

92.30

1

C

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för
mer än 5000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20

5

B

Krematorium.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola, gymnasiesärskola Internationell
skola, grundskola, grundsärskola, specialskola eller
förskoleklass med högst 200 elever
Gymnasieskola, gymnasiesärskola Internationell
skola, grundskola, grundsärskola, specialskola eller
förskoleklass med mer än 200 elever
Förskola, öppen förskola med högst 200 barn eller
elever
Förskola, öppen förskola med mer än 200 barn eller
elever
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet*
Särskild utbildning för vuxna - särvux
Skönhetsvård och liknande

200.10-2

1

C

200.10-3

2

C

200.10-4

1

C

200.10-5

2

C

200.10-6
200.10-7

1
1

C
U

200.30-1
200.30-2

0
1

U
U

Solarium med 1-4 solariebäddar
Solarium med 5 eller fler solariebäddar
Vård och hälsa

200.40-1

0

U

Lokaler för vård eller annat omhändertagande

200.40-2
200.40-3

0
0

C
C

Fotvård
Tatuering eller piercing

200.40-4

-1

C

Akupunktur
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AK*

PN

Beskrivning

200.40-5

0

C

Övrig verksamheter som använder stickande eller
skärande verktyg
(verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg)
Idrott och liknande

200.50-1
200.50-2

1
1

U
C

200.50-3

3

C

200.50-4

-1

C

Idrottsanläggning med mer tre hallar eller fler
Bassängbad med 1-4 bassänger som är upplåtna åt
allmänheten eller som annars används av många
människor
Bassängbad med 5 eller fler bassänger som är
upplåtna åt allmänheten eller som annars används
av många människor
Floatingtankar, badtunnor eller liknande som är
upplåtna åt allmänheten eller som annars används
av många människor

* I de flesta fall inkluderas tidsfaktorn för fritidshem i tidsfaktorn för grundskola. Det är endast
när fritidshemmet är beläget på annan fastighet som särskild tidsfaktor tas ut för fritidshem.
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Taxebilaga 3
Årlig tillsynsavgift samt risk- och erfarenhetsbedömning
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2. Årliga tillsynsavgift
räknas ut genom att multiplicera debiteringsfaktor (DF) med grundfaktorn(GF).
Grundfaktorn finns i huvuddokumentet ”Taxa för miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken”. Debiteringsfaktorn finns i nedanstående riskbedömningstabell.
För att en verksamhet ska erhålla en debiteringsfaktor placeras den först i en
avgiftsklass enligt taxebilaga 2. Verksamheten placeras därefter i riskkolumn 4.
Debiteringsfaktorn
för
varje
avgiftsklass
och
riskkolumn
framgår
av
riskbedömningstabellen nedan. Erfarenhetsbedömningen av en verksamhet sker
fortlöpande i samband med den ordinarie planerade tillsynen för att fastställa
eventuella extra tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.

1

Avgiftsklass

A

B

0

Riskkolumner1
1
2
3

-2

T

T

T

T

T

T

T

2

3

-1

T

T

T

T

T

T

2

3

4

0

T

T

T

T

T

2

3

4

5

1

T

T

T

T

2

3

4

5

6

2

T

T

2

3

4

5

6

7

8

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

6

7

8

9

10

12

13

14

16

18

7

9

10

12

14

15

16

17

20

25

8

12

13

16

18

20

21

23

26

30

4

5

6

9

15

17

20

23

25

26

29

33

40

10

18

20

24

27

30

32

35

39

45

11

21

23

28

32

35

37

40

46

55

12

24

26

32

36

40

42

46

52

60

13

27

30

36

41

45

47

52

59

70

14

30

33

40

45

50

53

58

65

75

15

33

36

44

50

55

58

63

72

85

T= Timavgift
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Erfarenhetsbedömning
Erfarenhetsbedömning ska genomföras på alla verksamheter som har
en årlig fast tillsynsavgift. Denna avgift ska täcka normal planerad tillsyn
där verksamhetsutövaren sköter egenkontrollen bra, har få brister och
åtgärdar brister som konstaterats.
Erfarenhetsbedömningen ger underlag för eventuella extra avgifter
utöver den fasta årliga avgiften för den planerade tillsynen. Orsaken till
att en extra avgift debiteras är att det går åt mer tid vid den planerade
tillsynsinsatsen på grund av brister.
Erfarenhetsbedömningen ger även ett underlag för en eventuell
sänkning av avgiften, genom att en kolumnförflyttning görs åt vänster i
riskbedömningstabellen.
En erfarenhetsbedömning görs efter den första tillsynsinsatsen en
verksamhet får. Avgiftssänkningen kan ske tidigast efter en andra
ordinarie tillsynsinsats. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen
uppdateras efter varje genomförd tillsynsinsats, då miljönämnden fått ny
erfarenhet av verksamheten.
En checklista för erfarenhetsbedömning, samt
erfarenhetsbedömningens påverkan på debiteringsfaktorerna och extra
avgift finns här nedan. Nämnden har rätt att revidera dessa checklistor.
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Checklista för erfarenhetsbedömning
Efter varje ordinarie tillsynsinsats görs en erfarenhetsbedömning med ledning
av följande frågor.

Frågor med alternativa svar
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
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)
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

Erfarenhetspoäng
0
-1
-2
0
0
-1

-3

0
-1
-2

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

2

1
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Erfarenhetsbedömningens påverkan på debiteringsfaktorerna och extra
avgift
Bedömningen görs utifrån resultatet av en tillsynsinsats med hjälp av
checklistan för erfarenhetsbedömning.
Erfarenhetspoäng
1 till 3

0 till -1
-2 eller lägre

-2

-3
-4
-5
-6
-7

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
Om en redan premierad verksamhet har fått
poängen -2 eller lägre vid ordinarie tillsynsinsats,
flyttas verksamheten ett riskkolumnsteg till höger i
riskbedömningstabellen.
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.
Avgift för två extra grundfaktorer*
Avgift för fyra extra grundfaktorer*
Avgift för sex extra grundfaktorer*
Avgift för åtta extra grundfaktorer*
Avgift för tio extra grundfaktorer*

*Extra avgift faktureras efter genomförd tillsynsinsats. Allvarliga brister eller
brister som inte åtgärdas kan leda till extra tillsyn och avgifter.
I vissa fall krävs tillsyn utöver vad som ingår i risk- och
erfarenhetsbedömningen. Detta kan vara fallet om verksamhetsutövaren
bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, eller vid
extraordinära händelser som haverier i verksamheten. Denna tillsynstid får
faktureras som timavgift.

