Ystad-Österlenregionens

miljöförbund

Vad ingår i kommunens avgift för miljö- och livsmedelstillsyn?
Skydd för hälsa och miljö
Det finns regler för vilka verksamheter som omfattas av lagen för att skydda människors hälsa och miljön.
Syftet är att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hållbar utveckling och en god hälsosam miljö.
- Kan jag påverka avgiftens storlek?
Ja, om du själv gör ett bra miljöarbete på din verksamhet finns det möjlighet att påverka tillsynsavgiften.
- Varför betalar företag som bedriver likadan verksamhet olika avgifter?
Taxan ska vara så rättvis som möjligt och om du minskar riskerna och har bra rutiner kan verksamhetens
kostnader för tillsynen minska.
- Varför behöver inspektörer besöka min verksamhet?
Hur ofta du får besök beror i första hand på verksamhetens risk för människors hälsa och miljön, och erfarenhet från tidigare besök.
- Varför ska jag betala mer än för den tid som inspektören besöker min verksamhet?
I årsavgiften ingår förberedelser inför besöket, till exempel inläsning av tidigare rapporter från verksamheten, eventuell kontroll av års-/miljörapporter och analysprotokoll. Även efterarbete såsom planering inför
nästa besök, riskbedömning och slutlig rapport ingår.
- Varför kommer inte kommunen varje år om jag betalar en årlig avgift?
Du som företagare betalar en fast årlig avgift och den ska täcka miljöförbundets kostnader enligt självkostnadsprincipen, se tabell nedan. Avgifterna anpassas så att de blir jämnt fördelade under flera år.
- Vad ligger till grund för kommunens timkostnad?(självkostnadsprincipen)
Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om består av nedanstående kostnader:
•
•
•
•
•

Personalkostnader
Kompetensutveckling
Direktionens myndighetsutövning
Material och utrustning
IT

•
•
•
•
•

Försäkringar
Fordon
Lokalkostnader
Investeringskostnader
Administrationskostnader

Riskerna påverkar avgiften
Avgiften räknas fram genom en så kallad riskbedömning. Ju högre risk desto mer tid behöver miljöförbundet
lägga ned på tillsynen och desto större blir avgiften.
Se SKL:s hemsida; www.skl.se, eller Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida;
www.ystadosterlenmiljo.se.
Om du undrar något är du välkommen att ringa oss! 0417-57 35 00

