
Vi utför tillsyn – du betalar. Men varför? Miljöförvaltningen har ett uppdrag från 
kommunfullmäktige att utföra tillsyn enligt miljöbalken. Vårt arbete går ut på att 
skydda miljön och människors hälsa. Därför utför vi tillsyn på verksamheter som 
påverkar dessa. 

Miljöbalkens tillsyn utgår från att verksamhetsutövaren 
betalar och det innebär att du som har en verksamhet 
som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala 
våra kostnader för tillsynen. Det är därför du betalar en 
avgift till oss. 

Syftet med miljöbalken är att underlätta en hållbar ut-
veckling som innebär att nuvarande och kommande gene-
rationer garanteras en god och hälsosam miljö. Detta syfte 
ska säkerställas genom vår tillsyn. Det innebär att vår roll 
är att ge råd som skapar förutsättningar för att balkens 
syfte uppfylls och kontrollera att din verksamhet följer 
reglerna om miljö och hälsoskydd samt har en fungerande 
egenkontroll. 

Avgifterna ska täcka våra kostnader enligt självkost-
nadsprincipen. Det innebär att vi inte får gå med vinst. 
En del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar såsom 
ogrundade anmälningar med mera. 

Detta får du för avgiften
Du betalar för att vi ska komma ut och ha tillsyn på din 
verksamhet. I avgiften ingår inte bara själva besöket 
utan även inspektörernas förberedelser inför ett besök 
och restid i samband med detta. Efter besöket skriver de 
inspektionsrapporter, fattar eventuellt beslut, granskar 

rapporter och andra redovisningar. Alltså betalar du för 
fler timmar än själva besöket.

Förutom själva tillsynen tar vi även ut avgifter för att 
handlägga ansökningar om tillstånd och dispenser samt 
anmälan av verksamheter eller åtgärder. Vi tar även betalt 
om vi behöver ta prover och analysera dem eller göra 
kungörelser och ta in sakkunniga för att pröva en anmälan 
eller ansökan. 

Vi förbereder oss
Innan vi gör tillsyn på en bransch planerar vi arbetet 
genom att ta fram checklistor, informationsmaterial samt 
andra typer av förberedelser. 

Vi arbetar regelbundet med kompetensutveckling och 
att läsa in oss på nya förordningar och föreskrifter för att 
kunna ge dig så bra information som möjligt.  Ju mer vi 
kan, desto bättre kan vi informera och ge råd till dig. Det 
i sin tur kan medföra att ditt eget arbete med miljö och 
hälsoskydd blir enklare, tar mindre tid och kostar mindre. 
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Vad betalar du för?

Miljöförvaltningen informerar



Har din verksamhet funnits länge så har vi uppgifter kring 
vår tillsyn samlad så att vi kan gå tillbaka och se vad vi har  
gjort och sagt tidigare. Så även om inte samma inspektör 
kommer två gånger i rad så har vi ändå kunskap om din 
verksamhet. 

Vi besöker dig
När vi utför tillsynen besöker vi dig ute i din verksamhet. 
Det är alltid en miljöinspektör som är utbildad inom 
miljö- och hälsoskydd som kommer. Under besöket tittar 
vi på din verksamhet och dokumentation kring miljö- och 
hälsoskyddsarbetet. Du kan under besöket ha en dialog 
med inspektören och även fråga om råd kring din verk-
samhet, exempelvis kan vi ge tips och hjälpa dig att tolka 
lagstiftningen. Men vi kan inte säga exakt hur du ska lösa 
ett problem.

Vi skriver rapport
Efter besöket får du en rapport kring vad ni har pratat om 
och eventuella åtgärder du måste utföra. 

Du har tillgång till information
Du har även tillgång till vår information på helsingborg.
se. Där finns bland annat information om hur vi arbetar, 
blanketter och annat du behöver veta för att enklare kun-
na följa miljöbalken. Det går även bra att kontakta Helsing-
borg kontaktcenter för att få information.

Avgifterna ska vara rättvisa
Avgifterna ska vara så rättvisa som möjligt. Det finns en 
regel i kommunallagen som säger att alla ska behandlas 
lika. I det här fallet betyder det att alla som har liknande 
verksamhet med samma risker och sköter sitt företag på 
samma sätt ska betala lika mycket. Avgiften är utformad så 
att en verksamhet som utgör en hög risk för människors 
hälsa eller miljön får betala mer än den som utgör en låg 
risk. Skälet är att vi måste ägna mera tid till tillsyn åt en 
verksamhet med större risk än åt en med mindre risk.

Detta ingår inte i den fasta årliga avgiften
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av 
att du exempelvis bryter mot villkor, eller inte följer före-
lägganden eller förbud samt de som orsakas av extraordi-
nära händelser, ingår inte i den fasta avgiften. För sådana 
åtgärder tar vi ut en avgift per timme.

Årlig avgift eller timavgift?
Du betalar antingen en fast årlig avgift eller en avgift per 
timme. Betalar du en årlig avgift motsvarar det våra  
kostnader för tillsynen av verksamheten under flera år 
och innebär inte nödvändigtvis att vi besöker din verk-
samhet varje år. Vissa verksamheter besöker vi när vi har 
olika projekt exempelvis tillsyn av kemikalier i varor. 

Vi kan justera avgiften
Vi kan vid vissa omständigheter justera den fasta årliga 
avgiften för en hel bransch, genom att reglera taxan. Detta 
gör vi till exempel om behovet av tillsyn för branschen 
visar sig vara lägre i kommunen än genomsnittet i Sverige.  

Vi kan även sätta ner avgiften för ett enskilt företag, med 
hänsyn till vilken omfattning verksamheten har, vilket 
behov av tillsyn det finns, hur mycket tid vi lägger ner på 
handläggning, hur verksamhetens egenkontroll fungerar 
eller andra omständigheter.

Så här kan du påverka din avgift
Genom att minska riskerna och ha en bra egenkontroll kan 
dina kostnader för tillsynen minska. Om ditt företag har 
brister i egenkontrollen, kanske vi måste göra fler besök 
och det kommer att kosta mer.

Är du inte nöjd kan du överklaga
Du kan överklaga ett beslut om avgift. Det står i beslutet 
hur du går till väga. 

Så här tar vi fram avgiften
Vi har tagit fram taxan med stöd av underlag från Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL. Kommunfullmäktige har 
sedan fattat beslut om hur stor avgiften per timme ska vara. 
Vi justerar sedan avgiften varje år efter ett index, vilket 
innebär att avgiften kan komma att förändras varje år.
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