Taxebilaga 5
Bedömning och premiering vid tillsyn
Till skillnad från den tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya
behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur
behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Den behovsstyrda
taxemodellen har följande fördelar:
Gemensam:
Integrerad:
Lika:
Lättanvänd:
Annorlunda:

Den kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion
Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering
Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter
Följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen
Den innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet.

Den behovsstyrda taxemodellen bör gälla under samma treårsperiod som en behovsutredning,
tillsynsplanering och tillsynsfinansiering gäller. Efter denna treårsperiod kan behovet ändras om
kommunens tillsynsbehov förändras, vilket innebär att en viss verksamhet kan ha ett ökat
respektive sänkt tillsynsbehov.
Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser har tagits bort från den
behovsstyrda taxemodellen som SKR har tagit fram tillsammans med flera aktörer i riket.
Dock önskade Tillstånds- och tillsynsnämnden en modifierad variant av erfarenhetsbedömning och
premiering för verksamheter inom Höörs kommun.

Bedömning av ändrad tillsynstid

Efter varje ordinarie tillsynsbesök gör inspektören en bedömning med stöd av tabellen nedan.
Tabellen innehåller de faktorer och bedömningsgrunder som används vid ändrad tillsynstid.
Bedömning ligger därefter till grund för beslut om eventuellt tillkommande extra tillsynstid och
avgifter utöver den fasta årliga avgiften eller eventuell premiering baserat på goda förutsättningar
om lagstiftningen följs.
Beräkning av poäng sker genom en summering av samtliga siffror per kontrollområde. Summan av
poängen resulterar i antalet timmar verksamheten ska minska eller öka i tillsynstid. Exempelvis om
två av tre poäng blir ”+1 ” ska tillsynstiden öka med 1 timme.
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Kontrollområden

Poäng

Egenkontroll
Rutiner och revideringar av egenkontroll finns och följs. Verksamheten
arbetar aktivt för att förhindra olägenhet enligt miljöbalken och andra
bestämmelser gällande hälsoskydd.

-1

Rutiner för egenkontroll finns och följs delvis. Verksamheter har ej
strukturerat upp en egenkontroll för att sträva mot att bristerna ska
åtgärdas i förebyggande syfte.

0

Rutiner i egenkontroll finns men använd inte eller endast i obetydlig
omfattning

+1

Rutiner och egenkontroll saknas enligt miljöbalken och dess
bestämmelser samt andra bestämmelser gällande hälsoskydd.

+2

Bedömning från senaste tillsynsbesöket
Inga nya avvikelser eller anmärkningar noterades sedan senaste
tillsynsbesöket
Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser

-1
0

Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa men inte samtliga
åtgärder. Ett föreläggande med åtgärdspunkter krävdes för att följa
miljöbalken och dess bestämmelser andra bestämmelser gällande
hälsoskydd.

+1

Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare
avvikelser

+2

Bedömning vid aktuell tillsynsbesök
Inga brister noterades vid tillsynsbesöket
Mindre avvikelser och anmärkningar noterades med som inte kräver ett
föreläggande eller återbesök

-1
0

En eller flera avvikelser noterades som kräver ett föreläggande eller
återbesök

+1

En eller flera allvarliga avvikelser noterades som kräver att
verksamheter behöver tätare uppföljningar

+2

2

Poäng

Resultat
-1

Minus 1 timme tillsynstid från den ordinarie inklassningen
enligt Taxebilaga 2

0

Oförändrad tillsynstid, aktuell inklassning och tillsynstid
kvarstår

+1

Tillsynstiden ökar med 1 timme utöver den ordinarie
inklassningen enligt Taxebilaga 2.
Avvikelser och uppföljningar kräver att myndigheten måste
utföra extra tillsyn hos verksamheten.

+2

Tillsynstiden ökar med 2 timmar utöver den ordinarie
inklassningen enligt Taxebilaga 2.
Avvikelser som noterades kräver extra tillsyn med krav på
rättelse och uppsyn.

Beslut om inklassning
Den ordinarie inklassningen av verksamhet med fast årlig avgift och tillsyn, som finns angivet i
Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift - förskottsbetalning (styrd tillsyn), ska redovisas i ett beslut samt
justeringen som tillkommer vid användning av denna taxebilagan, Taxebilaga 5
Bedömning och premiering vid tillsyn.
Notera att detta gäller endast för miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.
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