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Vilka regler gäller? 
I miljöbalken och tillhörande förordningar finns regler om vilka verksamheter 
som omfattas av balkens krav för att skydda människors hälsa och miljön. Både 
stora och små verksamheter omfattas. Det finns även regler om att den som 
bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter (besvär) 
för människors hälsa eller miljön ska planera och kontrollera sin verksamhet för 
att motverka och förebygga sådana konsekvenser. Det kallas för egenkontroll. 

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. 
Detta syfte ska säkerställas genom tillsynen, som innebär att kommunen 
kontrollerar att reglerna om miljö och hälsa följs och genom rådgivning som 
skapar förutsättningar för att balkens syfte uppfylls. 

Företagen betalar 
I miljöbalken finns regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. Det finns också 
regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att 
finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar” 
med innebörden att den som driver en verksamhet som kan påverka 
människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen.  

Företag betalar en fast årlig avgift för kommunens tillsyn. De minsta 
verksamheterna kan istället få betala en timavgift för den tillsyn som 
kommunen genomför. Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader enligt 
självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt innebär att kommunernas 
tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. Det är kommunfullmäktige som tar 
beslut om timkostnadens storlek (kr/timme). 

Företag bör få regelbundna besök. Det är svårt att fördela kostnaderna för 
tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste avgifterna anpassas så 
att de istället blir jämnt fördelade under några år. Det innebär att ditt företag får 
betala en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker. Nedsättning av avgiften 
kan ske för ett enskilt företag, med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter. 

Vad ingår i tillsynen? 
I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker 
verksamheten. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att han eller 
hon känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter 
besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd. Även 
annan tillsyn än inspektioner ingår i årsavgiften, t.ex. granskning av 
dokumentation som skickas in till kommunen från verksamheten. 

Tillsynsåtgärder som föranleds av väsentliga brister eller särskilt tidskrävande 
tillsyn som inte utgör en normal och regelbunden del av verksamheten ingår 
dock inte i årsavgiften. För sådan tillsyn tas istället timavgift ut.  

 



 

 
 

Vad påverkar avgiftens storlek? 

Klassning av företagets verksamhet 
Avgiftens storlek bygger på hur ofta som verksamheten behöver tillsyn. Det 
i sin tur beror på vilka risker för människors hälsa och miljön som är 
förknippade med verksamheten. Av taxebilaga 2 i taxan för miljöbalken 
framgår vilka avgifter olika miljöskydds- och hälsoskyddsverksamheter ska 
betala. Omfattar en verksamhet flera koder enligt taxebilaga 2 betalas full 
avgift för koden med högst avgift med tillägg av 25 procent av summan av 
de belopp som anges för övriga koder. Det är viktigt att företaget anmäler 
om verksamheten ändras så den får rätt avgift. 

Erfarenhetsklassning 
Taxan innehåller även en erfarenhetsklassning vilket betyder att företaget i 
viss mån kan påverka avgiften. Genom erfarenhetsklassning kan den årliga 
avgiften antingen minska eller öka med 25 % beroende på hur 
verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Vid första klassningen enligt 
denna taxa placeras alla i normalkolumnen, vilket innebär att ingen justering 
av avgiften görs. Därefter kommer erfarenhetsklassning utföras när 
tillsynsmyndigheten fått ny erfarenhet kring hur verksamheten bedrivs. 
Detta justeras nästkommande faktureringsår, alltså tidigast år 2019.  

Här finns taxorna 
sandviken.se/taxormiljohalsaochlivsmedel 

 

Kontakt 

 vgs@sandviken.se 

 026 – 24 00 00 

    Sandvikens Kommun 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
 811 80 Sandviken 
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