
 

 

 

 

 

 

Taxa för tillsyn enligt 
miljöbalken 

hälsoskyddsverksamheter 

 

Vad betalar jag för? 

  



Vad innebär tillsyn enligt miljöbalken 
 – vad betalar jag för? 
 

Alla som bedriver en verksamhet som kan orsaka skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön har en skyldighet att 
arbeta med egenkontroll för att minska risken för detta. Det är 
miljö- och byggnadsnämnden på kommunen som har 
tillsynsansvaret för dessa verksamheter. Vid miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen finns ett antal miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer som gör inspektioner för att bland annat 
se hur ni som företagare arbetar med er egenkontroll. Inom 
hälsoskyddsområdet besöks verksamheter så som skolor och 
förskolor, tatuerare, fotvårdare, badhus, frisersalonger, 
träningsanläggningar, hotell och campingar. Inspektionen är 
enbart en del av tillsynen. Handläggning, inläsning, resor till och 
från inspektioner samt åtgärder efter inspektionen ingår även det 
i tillsynstiden.  

Avgifter för tillsyn 
För tillsynen tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en 
avgift som fastställts via beslut i kommunfullmäktige. Avgiften 
kan både vara timavgift eller en årsavgift. Avgiftens storlek 
varierar beroende på typ och storlek på verksamheten samt vilka 
risker verksamheten har för människors hälsa och miljön.  

 

  



 

Årlig tillsynsavgift 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen använder sig bland annat 
av Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrift ”Taxa utifrån 
risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd”.  

Verksamheten delas in i en avgiftsklass beroende på vilken 
bransch, inriktning och omfattning den har. Årsavgiften består 
av två delar, grundavgift utifrån avgiftsklass samt eventuella 
riskpoäng utifrån riskfaktorer. Riskfaktorer kräver mer tillsynstid 
vilket i sin tur innebär högre tillsynsavgift. Exempel på 
riskfaktorer är kemi- och slöjdsal, gymnastikhall och 
kvällsuthyrning vid skolverksamheter och återanvändning av 
verktyg vid skärande och stickande verksamheter.  

Timavgift  
Timavgiften indexuppräknas varje år enligt kommunens taxa och 
är 1092 kronor för 2020. 



  
 

Fler frågor? 
Tveka inte att kontakta oss: 
 
Therese Alstad  0550-858 42 
Louise Jedehulth 0550-882 11 (föräldraledig) 
Alexandra Wilhelm 0550-882 16 
Anna Roos   0550-882 64 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Kristinehamns kommun 
5B. Miljö och hälsa, 681 84  Kristinehamn 
Tel: 0550-880 00   E-post: miljo@kristinehamn.se 
www.kristinehamn.se 


	Vad innebär tillsyn enligt miljöbalken
	– vad betalar jag för?
	Avgifter för tillsyn
	Årlig tillsynsavgift
	Timavgift
	Fler frågor?

