
 
 
 

 
 
 

Avgifter för miljötillsyn 
 

Samhällsservicenämnden (SSN) utövar tillsyn enligt miljöbalken över miljöfarlig 
verksamhet. Nämnden har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. Det är verksamhetsutövaren 
som står för kostnaden.  
 
Miljöbalken  
Lagstiftningen som rör människors hälsa och miljön finns i miljöbalken.  
SSN är den tillsynsmyndighet som lokalt har till uppgift att se till att de mål och bestämmelser 
som finns i miljöbalken uppnås. Tillsyn sker bland annat genom inspektioner, information och 
rådgivning.  
 
Vem betalar tillsynen?  
I miljöbalken sägs att all tillsyn får finansieras med avgifter. Det bygger på principen att 
den som bedriver en verksamhet, dvs. verksamhetsutövaren, själv ska bära kostnaden för 
den lagstadgade offentliga kontrollen. 
Enligt 27 kap 1§ miljöbalken får kommunen ta ut en avgift enligt taxa som kommunen själv 
bestämmer. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om taxans storlek och vilka som ska 
betala. SSN får höja avgifterna enligt konsumentprisindex. 
 
Timavgifter och fasta årsavgifter  
Avgifterna tas ut i form av timavgifter eller fasta årsavgifter. För anläggningar med regelbundet 
tillsynsbehov tillämpas fast avgift. Timavgift tillämpas för all övrig tillsyn. Timavgiften är för 
närvarande 850 kr/timme.  
De fasta, årliga avgifterna är bestämda med hänsyn till ett beräknat genomsnittligt tillsynsbehov 
för en bransch eller en viss typ av verksamhet.  
Ljusdals kommun följer i stort sett Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer för 
hur taxor ska sättas.  
 
Fasta avgifter  
Fasta årsavgifter tas ut för verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 kap 21 §:  
 • Tillståndspliktiga verksamheter, s.k. A- och B-anläggningar  
 • Anmälningspliktiga verksamheter, s.k. C-anläggningar  
Vissa verksamheter som inte är anmälningspliktiga, sk U-anläggningar, får också betala fasta 
årsavgifter om regelbunden tillsyn bedömts motiverat.   
 
Vad ingår i tillsynsavgiften?  
Tillsynsavgiften innefattar inspektioner, resor, utformande av skrivelser, telefonsamtal och 
databearbetning av uppgifter. I vissa fall tas en separat avgift ut för handläggning av ansökningar 
om tillstånd och anmälningar.  
Tillsynsbehovet varierar mellan olika verksamheter. Ett visst tillsynsbehov finns alltid även om 
en verksamhet sköter sig bra.  
 
 

 

MILJÖENHETEN INFORMERAR 



 
 
Avgifter för klagomål  
Miljökontoret tar också ut timavgift vid handläggning av klagomål. Det är den som stör som ska 
betala för handläggningen. Om ett klagomål visar sig vara obefogat tar vi inte ut någon avgift.  
 
Verksamheten klassas  
Fasta årsavgifter bestäms genom att Miljöenheten klassar verksamheten på grundval av de 
uppgifter vi har om anläggningen. Om uppgifterna är osäkra kommuniceras klassningen med 
företaget. Därefter fastställs avgiften i ett beslut av SSN. Denna klassning och avgift löper sedan 
tillsvidare.  
 
Viktigt med rätt uppgifter  
Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna beräkna avgiftens storlek.  
Det är viktigt att vi får korrekta uppgifter så att klassningen blir riktig och vi tar ut rätt avgift. 
Därför är det också viktigt att en verksamhetsutövare anmäler till Miljöenheten om en 
verksamhet ändras.  
 
Nedsättning av avgift  
SSN kan sätta ner en avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till åtgärdens eller 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehov eller nedlagd handläggningstid.  
 
Överklagade ärenden debiteras inte  
Om ett beslut som har fattats med stöd av miljöbalken, överklagas, tar SSN ingen avgift för 
handläggningen av överklagandet.  
 
För mer information  
Kontakta Miljöenheten, telefon 0651-180 00 (vx)   
 
 
Ovanstående information ger endast en kort översikt av Kommunfullmäktiges beslut om taxor för 
prövning, tillsyn, och uppdragsverksamhet enligt miljöbalken.  
 
 

 


