Varför kostar kontrollen?
- information om taxa för
miljö- och hälsoskyddtillsyn

I december 2010 antog kommunfullmäktige i Östersund en ny taxa för tillsyn enligt
miljöbalken. Taxan är en timtaxa som revideras årligen. För 2015 är taxan 985 kr per
timme.
Du som har en verksamhet som omfattas av miljöbalkens krav på tillsyn ska betala avgift
till kommunen för tillsynen. Avgifterna ska täcka de kostnader kommunen har, vilket betyder att kommunens tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. I avgiften ingår inte bara
tiden då vi besöker dig, utan också de förberedelser och det efterarbete vi behöver göra.

Hur bestäms min avgift?
Den avgift du betalar är baserad på det antal timmar som vi behöver lägga ner på att
kontrollera din verksamhet. Hur många timmar tillsynstid din verksamhet blir tilldelad
beror på flera olika faktorer, därför kan likartade verksamheter ha olika avgifter. Dels
beror avgiften på hur hög risk som finns i din verksamhet - vilket i sin tur beror på bland
annat vilken typ av verksamhet du har, hur omfattande den är, var den finns och vad som
finns runtomkring den.
Avgiften kan också påverkas av ditt eget miljö- och hälsoskyddsarbete. Om du kan visa
att du har goda kunskaper om vilka risker som finns i din verksamhet, och att du har
upprättat rutiner för hur du ska förebygga och åtgärda riskerna, behöver vi inte lägga ner
lika mycket tid på att kontrollera din verksamhet och då kan du också få en lägre avgift.

Varför måste jag betala för tillsynen?
Kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet är till största delen avgiftsfi-

nansierad. Det betyder att kommunen tar ut avgifter av de verksamheter vi kontrollerar
för att kunna finansiera vårt tillsynsarbete. Tanken bakom detta är en princip som kallas
”förorenaren betalar” (på engelska PPP - Polluter Pays Principle) som används inom
hela EU.
Principen innebär att den som har en verksamhet som kan innebära risk för människors
hälsa eller för miljön ska betala för de kontroller som myndigheterna gör för att säkerställa att verksamheten följer lagkraven. Vilka verksamheter som kräver tillsyn är reglerat i miljöbalken. Det är alltså inte kommunerna själva som bestämmer vilka verksamheter vi ska kontrollera.

Varför måste jag betala även de år ni inte besöker mig?
När du registrerar eller anmäler en verksamhet som enligt lagen kräver tillsyn kommer
kommunen att besluta om hur många timmar tillsynstid din verksamhet ska ha per år,
och därmed hur stor avgift du ska betala. Du betalar antingen en årlig avgift eller en
avgift per timme.
Om du får en årlig avgift eller en timavgift beror på hur stora risker din verksamhet
innebär och hur omfattande verksamheten är. Mindre verksamheter har oftast ingen årlig
avgift, utan betalar timavgift.
Beroende på hur många timmar tillsynstid din verksamhet har får du besök varje, vartannat eller vart tredje år. Avgiften fördelas jämnt över varje år, men tiden kan variera. Om
du till exempel har en tillsynstid på två timmar per år betalar du avgift för två timmar
varje år. Däremot kan vi fördela tiden över tre år på så vis att vi lägger 0 timmar det
första året, 0 timmar det andra men 6 timmar det tredje året.

Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre
veckor från att du tagit del av det. Det är länsstyrelsen som prövar överklagandet men du
skickar in det till kommunens miljö- och samhällsnämnd.
Om du är missnöjd med vårt bemötande eller med den information du fått av oss ska du
kontakta oss så fort som möjligt. Vår ambition är att vara en tillgång för dig som driver
en verksamhet i Östersunds kommun och vi tar gärna emot synpunkter på hur du upplever vårt arbete. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

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 mer information om miljö- och hälsoskyddstillsyn i kommunen.
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