Information till verksamheter som påverkar miljön eller människors hälsa.

Frågor och svar om avgifter
för miljötillsyn
Vill du veta mer om hur vi på miljöavdelningen arbetar och vad vi tar betalt för? Vi har samlat de åtta
vanligaste frågorna vi får från dem vi besöker. Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig.

Extra offentlig kontroll
Varför kommer ni till oss?
Vi besöker verksamheter i Tjörns kommun som på
olika sätt kan påverka människors hälsa och miljön.
Enligt lag måste vi kontrollera att ni följer de lagar
och föreskrifter som är till för att skydda människors
hälsa och miljö. Reglerna gäller alla; såväl företag,
verksamheter, föreningar och privatpersoner.
Vilken nytta har vi av ert jobb?
Vi kontrollerar hur ni arbetar med egenkontroll,
bland annat rutiner, funktioner och produkter i er
verksamhet som kan påverka människors hälsa och
miljön negativt. Det kan till exempel vara reningsutrustning, invallningsskydd, hudvårdsprodukter eller
ljudnivåer. Vi ger också råd om hur du kan förbättra
ditt miljö- och hälsoarbete. Ser vi brister i er verksamhet och i ert förebyggande arbete påpekar vi det
så att ni kan rätta till dem.
Hur lägger ni upp ert jobb?
Vi bokar för det mesta en tid i förväg, men vi kan
också komma oanmälda. Innan vi kommer, har vi
förberett vilka kontrollområden som ska kontrolleras. På plats informerar vi om kontrollens omfattning och syfte. Vi går igenom hur er egenkontroll
fungerar och hur ni uppfyller de lagar och föreskrifter som omfattas av miljöbalken.
Om ni uppfyller miljöbalkens krav meddelar vi det
på plats och en rapport skickas till er snarast efter
besöket och ärendet avslutas.
Om det finns brister meddelar vi även det på plats
och skickar ut rapport med åtgärder. Verksamhetsutövaren får därmed en chans att åtgärda brister
utan att ett föreläggande upprättas. Allvarliga brister
kan dock direkt leda till ett beslut med krav på

åtgärder. Hur ofta vi kommer på besök beror på hur
stora riskerna är att er verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. Exempelvis får billackerare, bensinstationer, industrier av större omfattning,
avloppsanläggningar, skolor och förskolor oftast
besök varje år, medan det kan gå flera år mellan
besöken på mindre verkstäder, hotell och frisörer.
Tillsynsintervall hänger också på hur väl ni hanterar
de risker som finns i er verksamhet.
Varför måste vi betala för det jobb ni gör?
Tillsyn av verksamheter ska inte bekostas av skattebetalarna, utan av de företag eller verksamhetsutövare som är föremål för tillsyn, som på olika sätt kan
påverka människors hälsa och miljön och som ska
se till att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en god och hälsosam miljö.
Det är kommunfullmäktige som bestämt att miljötillsyn ska bekostas genom avgifter, i enlighet med
riksdagens anvisningar.
Vad betalar vi för?
Ni betalar för den tid det tar att granska er verksamhet, det vill säga allt från förberedelser och besök,
till att skriva rapporter och beslut. Priset är 850 kr
per timma.
Är tillsynstid och inspektion samma sak?
Nej, inspektionen ute hos verksamheterna är en del
av den totala tillsynstiden. I tillsynstiden ingår bland
annat också den tiden inspektören använt för
förarbete, handläggning och åtgärder efter inspektionen samt resor till och från
anläggningen.

2017-11-02

Varför är timpriset 800 kr?
Kommunfullmäktige har beslutat att vårt timpris för
närvarande behöver vara 800 kr för att täcka våra
kostnader. Det är ett normalt pris i jämförelse med
andra kommuner i vår närhet och ska täcka den
största delen av våra kostnader.
Hur kan vi påverka kostnaderna?
Det bästa sättet är att arbeta förebyggande så att
risken för skadlig påverkan på hälsan och miljön
minskar. Det gör att vi inte behöver lägga så mycket
tid på tillsyn av er verksamhet. Kostnaden kan
givetvis också öka om ni inte löser brister som vi
påpekar vid besöken.

Om miljöavdelningen
Miljöavdelningens uppdrag är att se till att alla verksamheter som på något sätt påverkar miljön eller
människors hälsa följer miljölagstiftningen. Vi besöker
avfallshanterare, fordonstvättar, drivsmedelshanterare, industrier, verkstäder, skolor, flerbostadshus,
hotell och många andra verksamheter inom kommunens gränser. Syftet är att skydda miljön och människors hälsa.
Mer information hittar du på Tjörns kommuns
hemsida www.tjorn.se.
Har du fler frågor så är du välkommen att höra av dig
till oss på miljöavdelningen. Ring 0304-60 11 48 eller
mejla samhallsbyggnad@tjorn.se.

