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Vad kan tillsyn inom hälsoskyddsområdet innebära för er verksamhet?

När miljö- och hälsoskyddskontoret utför tillsyn inom hälsoskyddsområdet så
gäller det framförallt tillsyn av inomhusmiljön. Syftet med tillsynen är att se till att
inomhusmiljön är bra och uppfyller de lagkrav som finns i miljöbalken och
tillhörande förordningar.
Hälsoskyddsområdet omfattar många olika områden som exempelvis buller,
radon och ventilation. När vi utför tillsyn inom hälsoskyddsområdet så kan det
exempelvis innebära kontroll av verksamhetens egenkontroll, vilket kan vara
rutiner för städning, rutiner för smittskydd, rutiner för klagomålshantering och
felanmälan samt hur man hanterar kemikalier. Vi kan komma ut på både
anmälda och oanmälda besök till er verksamhet.

Tillsynsavgifter för det tillsynsarbete vi bedriver
När miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar med tillsyn, vilket görs genom miljöoch hälsoskyddskontorets inspektörer, så tas en avgift ut för det arbete som vi
gör. Hos flera verksamheter gör vi regelbundna besök och då tar vi ut en årlig
tillsynsavgift. Din/er verksamhet är en sån typ av verksamhet och därför får du ett
beslut om årlig tillsynsavgift.

Storleken på avgiften avgörs utifrån den riskbedömning och riskklassning som
gjorts av din/er verksamhet. En verksamhet som bedöms medföra stora risker får
en högre avgift eftersom behovet av tillsyn är större än för en verksamhet som
bedöms ha mindre risker.
Taxan, riskbedömningen och riskklassningen bygger på ett förslag från Sveriges
Kommuner och Landsting. Det är kommunfullmäktige i Sigtuna kommun som
beslutar och fastställer den slutgiltiga taxan som är utformad för kommunen.
Det är viktigt att komma ihåg att den årliga tillsynsavgiften motsvarar kostnader
för miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett längre perspektiv. Därför kanske ni inte
får tillsynsbesök varje år, men ni kommer att få regelbundna besök och tillsyn
från oss.

Vad avgör riskklassningen och riskbedömningen av en verksamhet?

När man gör en riskklassning och riskbedömning av en verksamhet så tittar man
på flera olika faktorer som kan innebära risk för ohälsa för människor och miljö.
Vissa faktorer kan innebära att behovet av tillsyn ökar. Vi på miljö- och
hälsoskyddskontoret kan då behöva utföra mer tillsyn för att se till att era
verksamheter följer och lever upp till de lagar och regler som finns enligt
miljöbalken och tillhörande förordningar. Exempel på faktorer som kan öka
behovet av tillsyn är t.ex.:
• Om man återanvänder stickande/skärande redskap som t.ex. nålar eller rakblad
i sin verksamhet.
• Om man har en bassäng tillgänglig för allmänheten, som i ett badhus eller på
ett hotell.
• Om man använder kemikalier som kan tas upp direkt via huden eller vid
inandning.

Varje faktor som bedöms utgöra en risk i verksamheten medför att verksamheten
får en tilläggspoäng per risk. Beroende på hur många riskpoäng som er
verksamhet får i samband med riskklassningen så kan ett antal timmar komma
att läggas på det antal timmar som gäller utifrån er verksamhets grundläggande
avgiftsklass. Under nästa rubrik kommer vi att berätta om hur riskklassningen
och riskbedömningen ser ut.

Hur ser riskklassningen och riskbedömningen ut?

Som ett exempel så kan vi beskriva hur avgiftsklassningen kan se ut för en
verksamhet som arbetar med medicinsk fotvård, som är en anmälningspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. En medicinsk fotvård har enligt bilaga 2 till
kommunens taxa verksamhetskod/klassningskod 200.40-2. Utifrån
klassningskoden så kan man utläsa verksamhetens avgiftskod (AK), som i fallet
med medicinsk fotvård är avgiftskod 2. I tabell 1 visas ett exempel på hur
bedömningsmallen för medicinsk fotvård ser ut.

Avgiftskoden omvandlas till ett visst antal timmar enligt tabell 2, det hittar du i
taxebilaga 3. I den bilagan kan man även hitta vilka faktorer som påverkar
riskbedömningen, alltså vilka faktorer som ger extra riskpoäng. Alla
verksamheter placeras från början i riskkolumn 0 där kan man utläsa
grundavgiften, exempelvis avgiftsklass 2, vilket ger 2 timmar, eftersom att vår
timtaxa ligger på 1000 kr/timme så ger det en grundavgift på 2000 kr. Om din/er
verksamhet tilldelas ett eller flera riskpoäng i samband med riskbedömningen så
läggs poäng till på den grundläggande siffra som verksamheten har från
riskklassningen (exempelvis, 0+1, 0+2, 0+3 o.s.v.). För varje riskpoäng som
verksamheten tilldelas flyttas den vidare åt höger i riskkolumnen.

Som i exemplet ovan, med medicinsk fotvård så kan verksamheten tilldelas extra
riskpoäng. I fallet fotvård kan det vara att man t.ex. återanvänder
stickande/skärande redskap som rakblad eller om man utför
nagelskulptering/nagelvård eller om man säljer kosmetiska produkter till sina
kunder. Detta ger tre riskpoäng, vilket medför att verksamheten flyttas till
riskkolumn 3.
När verksamheten har avgiftsklass 2 och har fått 3 riskpoäng så kan man enligt
tabell 2 se att den totala tillsynstiden för verksamheten blir 5 timmar. Då miljöoch hälsoskyddskontorets timavgift ligger på 1000 kronor per timme så ger detta
en årlig tillsynsavgift på 5000 kronor.

Tabell 1. Tabell över klassningskod samt avgiftsklass och
beskrivning av verksamheten.
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Tabell 2. Tabell över avgiftsklass och tillhörande riskpoäng. Resultatet visar hur många timmar
den årliga tillsynen ska vara.
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Lagstiftning
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) får kommunen ta ut en avgift för tillsyn
inom miljöbalkens område. Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan.
Gällande taxa fastställdes av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun den 27
oktober 2016, § 174. Taxan gäller från och med 1 januari 2017.

Frågor och funderingar?
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun:
miljonkontoret@sigtuna.se
08-591 266 60

