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Taxebilaga 3 
risk- och erfarenhets-
bedömning 

Tabellerna i denna taxebilaga är nästan identiska med tabellerna i taxebilaga 3 i 
SKL:s förslag till riskbaserad taxa. Däremot har vi omarbetat all förklarande text 
mellan tabellerna, för att få den tydligare. 

Bestäm årlig tillsynstid 

Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn finns i Tabell 1 
nedan. Gör så här: 

1. Placerar först verksamheten i en avgiftsklass i taxebilaga 2.  
2. Hoppa sedan till denna taxebilaga. Placera verksamheten i riskkolumn 0 

i Tabell 1, ÅrTabell 1. 
3. Gör en riskbedömning i Tabell 2. Välj sedan rätt riskkolumn i Tabell 1. 
4. Efter varje ordinarie tillsynsbesök, uppdatera riskbedömningen och gör 

en erfarenhetsbedömning, för att avgöra tillkommande tillsynsavgifter. 
5. Bedöm slutligen om verksamheten ska premieras vid nästa fakturering 

av årsavgift. 

Här kommer vi nu att utförligare beskriva steg 2 – 5 ovan, ett i taget. 



 

 

Steg 2, tabell 1 

Från taxebilaga 2 hämtar vi verksamhetens avgiftsklass. Verksamheten placeras 
inledningsvis i riskkolumn 0 i Tabell 1.  

Därefter gör vi riskbedömningen i Tabell 2, vilket kan medföra förflyttning åt 
höger i riskkolumnerna.  

Verksamheter som hamnar i en ruta med enbart tal i Tabell 1, ska betala årlig 
avgift i svenska kronor, som uppgår till talet gånger gällande grundavgift. 

Verksamheter eller åtgärder som hamnar i en ruta med H, ska betala en 
handläggningsavgift som uppgår till H-faktorn gånger gällande grundavgift. 
Handläggningsavgift tas ut vid tillsynsbesök, kontroll, prövning eller handläggning 
av anmälan. I detta ingår inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med andra myndigheter, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och 
beslut. 

För företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassnings-
koder) tar vi full avgift för huvudverksamheten. För övriga verksamheter minskar 
vi avgiften till 25 %.  



 

 

Tabell 1, Årliga tillsynstimmar. T är verkliga timmar vid besök. 

Avgifts- Riskkolumner 

klass 
A B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

Steg 3, riskbedömning 

Här avser vi risker som avviker från det branschtypiska. Exempelvis kan en viss 
bransch typiskt innehålla farliga kemikalier och många transporter. Dessa risker 
är då invägda i avgiftsklassen i taxebilaga 2. Ytterligare riskpoäng för farliga 
kemikalier och transporter, får en sådan verksamhetsutövare endast om den har 
fler transporter eller farligare kemikalier än vad som är branschtypiskt.  

Varje fråga i riskbedömningen ger ett antal riskpoäng. Summa riskpoäng, är 
antalet kolumnsteg åt höger i tabellen, utgångende från kolumn 0. Tabell 1 har 



 

 

sex riskkolumner. En verksamhets riskpoängsumma kan bli högre, med den 
stannar ändå i kolumn 6. 

Tabell 2, riskpoäng 

Faktor och bedömningsgrund 
Risk-
poäng 

Markförhållanden, lokalisering m.m.  

Historisk förorening i mark eller byggnad 1 

Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom 
vattenskyddsområde 

1 

Påverkar miljökvalitetsnorm 1 

Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen 1 

Tillägg av riskpoäng  

Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 

Använder ej förnybar energi 1 

Särskilt transportintensiv verksamhet 1 

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat 
tillsynsbehov 

1-6 

Steg 4, erfarenhetsbedömning 

Erfarenhetsbedömningen ger underlag för möjliga tillkommande avgifter utöver 
den fasta årliga avgiften för tillsynen.  

Den ger även underlag för en premierad kolumnförflyttning åt vänster i Tabell 1. 
För att en sådan kolumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i 
riskbedömningen placerats i kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B 
– som används enbart för detta ändamål. 

En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första 
tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta fall inte i samband med risk-
bedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen 
uppdaterar vi efter varje genomfört ordinarie tillsynsbesök, med hjälp av 
frågorna i Tabell 3. 

Tabell 3, erfarenhetsbedömning 

Frågor med alternativa svar 
Erfarenhets-
poäng 

1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?  

Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 

Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på 
verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen finns. 

1 

Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i obetydlig 
omfattning 

2 

Rutiner för egenkontroll saknas 3 

2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser 0 

Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, men inte samtliga, 
tidigare avvikelser 

1 

Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare 
avvikelser 

2 

3. Värdering av aktuell inspektion  



 

 

Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga brister, vilka inte kräver 
återbesök 

1 

En eller flera allvarliga brister upptäcks vid inspektionen av sådan art att 
de motiverar återbesök 

2 

Erfarenhetsbedömningens följder framgår av Tabell 4. 

Tabell 4, erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift 

Erfarenhets-
poäng 

Resultat 

0 – 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2 Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 
kan påföras om de inte åtgärdar bristerna inom meddelad tid. Om bristerna inte 
åtgärdats i tid påför vi timavgift för den tid som den extra kontrollen tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 

5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 

6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 

7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 

Steg 5, premiering 

Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt 
miljöarbete som på faktorer som påverkar klimatet. 

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell 
premiering. Efter varje ordinarie tillsynsbesök bedömer vi premiering med hjälp 
av frågorna i Tabell 5.  

Tabell 5, premiepoäng 

Frågor med alternativa svar Premie-
poäng 

1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen under frågorna 1, 2 
och 3 i Tabell 3 

 

0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 

2 erfarenhetspoäng 0 

3 – 7 erfarenhetspoäng -2 

2. Har verksamheten miljöledningssystem med giltigt certifikat?  

Ja 1 

Nej 0 

3. Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad energiplan 
som man följer? 

 

Ja 1 

Nej 0 

Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften 

1) Verksamheten är grundklassad i avgiftsklass och det antal riskkolumner 
som riskbedömningen har lett fram till. Årlig tillsynsavgift har fastställts 



 

 

2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga 
placering i riskkolumn genom en stegvis förflyttning åt vänster eller, i 
vissa fall, höger på följande sätt: 

a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster 
b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster 
c. En verksamhet kan erhålla högst två stegs kolumnförflyttning. 
d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare 

tillsynsbesök och adderar de premiepoäng som det aktuella 
besöket eventuellt ger upphov till, dock sammanlagt högst 4 
premiepoäng. 

e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit premie-
poäng och kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng 
(orsakas av att man i Erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 
erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den ihopsamlade 
premiepoängssumman och verksamheten flyttas ett steg åt 
höger i riskkolumnerna. Den då nya placeringen får inte vara 
högre än den som erhölls vid grundklassningen. 

f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan 
inte få förflyttning åt höger i riskkolumnerna. 

g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande fakturering 
av den fasta årliga avgiften. 


