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Avgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Miljöförbundets verksamhet
Miljöförbundet Blekinge Väst (nedan miljöförbundet) bedriver tillsyn och offentlig kontroll av
verksamheter och åtgärder som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Det gör vi i våra tre
medlemskommuner Olofström, Karlshamn och Sölvesborg.
Myndighetens arbete finansieras dels genom avgifter men också genom pengar från medlemskommunerna och därmed via kommunalskatten.
Miljöförbundet kontrollerar att lagstiftningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. Bland
annat kontrolleras att företagare och privatpersoner själva känner till de risker som finns i deras
verksamhet och vid behov vidtar åtgärder.

För vad ska miljöförbundet ta ut avgifter?
Enligt de taxor som medlemskommunerna har fastställt ska miljöförbundet ta ut avgifter. Avgifter
tas ut för den tid myndigheten lägger ned på tillsyn och handläggning av ärenden. Dessa avgifter
motsvarar de kostnader myndigheten har för att kunna bedriva tillsyn och offentlig kontroll.
Miljöförbundet utför också uppgifter som finansieras av våra medlemskommuner.
Exempel på arbetsuppgifter som vi tar betalt för:



















Exempel på arbetsuppgifter som vi inte tar betalt för:

Granskning
Inläsning och förberedelser
Kontakt med parter i ärendet
Samråd med experter och
myndigheter
Fördjupning i uppgifter som rör
aktuell verksamhet
Kommunicering
Kungörelse i ortspress
Bedömning
Beredning
Föredragning
Beslut
Inspektion och revision
Upprättande av minnesanteckning,
inspektionsrapport och skrivelser
Uppföljning av inspektioner och
beslut
Handläggning av
miljösanktionsavgifter
Provtagning och kontroller
Tid för resor i samband med tillsyn












Allmän information och rådgivning som
inte sker i samband med inspektioner eller
handläggning av tillsynsärenden som är
avgiftsbelagda
Hantering av överklagade beslut
Beslut om avgift och debitering
Samråd, t ex i tidiga skeden och planering
av tänkt verksamhet
Obefogade klagomålsärenden
Besvarande av remisser
Myndighetssamverkan
Anmälan till polis och åklagare vid
misstanke om brott
Medverkan i förhör och
domstolsförhandlingar
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Hur har avgiften beräknats?
Timkostnaden grundas på de kostnader som miljöförbundet har för personal, kompetensutveckling, försäkringar, lokaler, IT, utrustning, fordon, ledning, administration, provtagning och
analyser m.m. Timkostnaden beslutas av kommunernas kommunfullmäktige och är för
närvarande 949 kronor. Den regleras vanligen vid årsskiftet.
En del verksamheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet omfattas av en fast årlig avgift. Viss
tillsyn och typ av ärenden kan däremot omfattas av avgifter som baseras på löpande timkostnader
eller en fast avgift för handläggningen.
Ärenden som har en fast handläggningsavgift

För många ärenden som miljöförbundet handlägger tar vi ut en fast avgift. Den fasta avgiften är
på förhand beräknad och bestämd utifrån hur många timmar ärendet i genomsnitt tar att
handlägga. Exempel på sådana ärenden: anmälan om registrering av livsmedelsanläggning,
ansökan om sopdispens och ansökan om avloppsanläggning.
Ärenden med timavgift för handläggning

För en del ärenden tar miljöförbundet ut en avgift som beräknas på hur lång tid det enskilda
ärendet tar att handlägga. Antalet handläggningstimmar i ärendet multipliceras med gällande
timkostnad som för närvarande är 949 kr. Exempel på sådana ärenden: ansökan eller anmälan om
spridning av bekämpningsmedel och befogade klagomålsärenden.
Verksamheter med fast årlig avgift

Fast årlig avgift för löpande tillsyn och kontroll. Årsavgifterna grundar sig på timkostnaden och
ett genomsnitt av det bedömda tillsynsbehovet för en viss verksamhet eller bransch.
Miljöförbundets tillsynsinsats på verksamheten kan variera något mellan olika år. Tiden ska
avspegla behovet av tillsyn sett över en treårsperiod. Om vi på en verksamhet behöver lägga mer
tid utöver det timmar som ingår i årsavgiften har vi rätt att ta betalt för extra nedlagd tid. Hänsyn
tas då till historiken för nerlagd tid i tillsynen. Exempel på verksamheter med fast årlig avgift:
Restauranger, dricksvattenverk, lantbruk, frisörer, fotvårdare, industrier, verkstäder,
bensinmackar.
Verksamheter med timavgift för tillsyn och kontroll

Miljöförbundet utför också tillsyn och kontroll på en del verksamheter som inte betalar någon
fast årlig avgift. Dessa verksamheter får istället betala en timavgift för tillsynen baserat på det
totala antalet handläggningstimmar. Exempel på verksamheter med timavgift: specifika projekt,
återvinningsstationer och förorenad mark.

Om du anser att avgiften är felaktig
I vissa ärenden skriver vi inte ett separat avgiftsbeslut utan skickar endast en faktura. För den
som vill överklaga sin avgift skickar vi istället i efterhand ut ett överklagningsbart avgiftsbeslut.
Hör i så fall av dig till miljöförbundet och be om ett avgiftsbeslut i ditt ärende.
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