Risk- och resursbedömning

- faktorerna som avgör din tillsynsavgift

Du som har en verksamhet som omfattas av miljöbalkens krav på tillsyn ska betala avgift
till kommunen för tillsynen. Avgiften bestäms genom att vi placerar din verksamhet i en
avgiftsklass. Vilken klass din verksamhet ska vara i baseras på dels en riskbedömning,
men också en resursbedömning.
Genom att kontinuerligt förbättra ditt miljö- och hälsoskyddsarbete har du möjlighet att
sänka din avgift genom att kvalificera dig för en ny, lägre, avgiftsklass.
I det här informationsbladet får du veta mer om hur risk- och resursbedömningarna går
till och vilka faktorer som styr när kommunen tar beslut om din tillsynsavgift.

Riskbedömning - vilka risker finns i din verksamhet?
När du startar din verksamhet gör kommunen en riskbedömning. Vid riskbedömningen
tittar vi på vilken typ av verksamhet du bedriver. En verksamhet med låg påverkan på
människors hälsa eller miljön, till exempel en transportfirma, hamnar i en lägre avgiftsklass än en verksamhet med högre påverkan, som till exempel en billackerare eller en
annan verksamhet som använder mycket kemikalier.
Vilken avgiftsklass din verksamhet blir placerad i beror också på hur omfattande din
verksamhet är och var den är placerad. Det kan till exempel finnas speciella markförhållanden på den plats där din verksamhet finns, som gör att riskerna ökar.
Efter att vi gjort riskbedömningen och placerat dig i en avgiftsklass får du ett beslut om
vilken årlig avgift du ska betala. Avgiften kan dock förändras efter att vi gjort vårt första

tillsynsbesök hos dig, då vi även gör en resursbedömning av din verksamhet.
Vill du veta mer om riskbedömningen i din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig,
våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Resursbedömning - hur fungerar ditt miljöarbete?
Resursbedömningen är mer inriktad på dig som verksamhetsutövare och hur du själv arbetar med miljö- och hälsoskydd. Resursbedömningen står därför också för den del av din
tillsynsavgift som du själv har möjlighet att påverka.
Kommunen gör en första resursbedömning vid vårt första tillsynsbesök hos dig, och därefter en ny resursbedömning varje gång vi besöker din verksamhet. Vid resursbedömningen har du möjlighet att visa att du har en fungerande egenkontroll och att du har rutiner
för att hantera och minska de risker som finns i din verksamhet.
Om vår resursbedömning visar att du har bra rutiner i din verksamhet och att du sköter
ditt miljö- och hälsoskyddsarbete självständigt, kan vi minska din tillsynstid och du får
därmed ett nytt avgiftsbeslut med en lägre tillsynsavgift.
Om resursbedömningen däremot visar på brister i till exempel din egenkontroll kan du få
betala mer i avgift på grund av den extra tillsyn vi då behöver göra i din verksamhet.
Syftet med att göra en ny resursbedömning vid varje tillsynstillfälle är för att ge dig som
verksamhetsutövare möjlighet att påverka din avgift genom att visa att du arbetar med
ständiga miljö- och hälsoskyddsförbättringar.

Vad händer vid resursbedömningen?
När kommunen gör en resursbedömning i din verksamhet utgår vi från ett antal frågor,
till exempel om du har rutiner för egenkontroll och om du följer dessa rutiner. Vi tittar
också på dina åtgärder för att minska och förebygga risker samt värderar den aktuella
inspektionen.
Resursbedömningen kan påverka antalet timmar tillsynstid i din verksamhet och sker genom poängsättning med utgångspunkt i bland annat frågeställningarna ovan. Om du vill
veta mer om bedömningssystemet är du välkommen att kontakta oss för mer information.
Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner.

Mer information
Om du har frågor eller vill veta mer, ta kontakt med vårt kundcenter, antingen genom att
ringa 063-14 30 00, eller genom att skicka e-post till kundcenter@ostersund.se. Du kan
också skicka in dina synpunkter direkt via vår webbplats, www.ostersund.se. Där hittar du
även ytterligare information om miljö- och hälsoskyddstillsyn i kommunen.
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