MILJÖ & HÄLSOSKYDD

Exempel – Offentliga lokaler
Hotell Bästkusten är ett tillfälligt boende med
mer än 60 bäddar. På hotellet finns en relaxavdelning där gästerna erbjuds bad i en högtempererad bubbelpool och möjlighet att sola i ett
obemannat solarium.

Grundavgift
Hotellet har flera verksamheter. Den verksamhet som har
högst avgiftsklass kommer att ligga till grund för avgiften. Hotell med tillfälligt boende med mer än åtta bäddar ges klassningskoden 200.60-5, sidan 114 i Taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalken1. Den här koden
motsvarar avgiftsklass 4. Bassängbad ges klassningskoden 200.50-2 och koden motsvarar avgiftsklass 3. Solarium ges klassningskoden 200.30-1 och koden motsvarar
avgiftsklass 2. Alltså blir det tillfälligt boende med mer
än åtta bäddar som lägger grunden för avgiften.

Riskbedömning
Varje verksamhet bedöms efter ett antal riskfaktorer.
För hälsoskyddsverksamheter finns det en särskild tabell
med ytterligare riskbedömningsfaktorer, se sidan 117 i
taxan. Dessa särskilda faktorer medför ökade risker eller
ett ökat tillsynsbehov. En riskpoäng ges per kriterium
och som mest kan hotellet få sex riskpoäng. Du kan läsa
mer om riskfaktorerna på sidan 117 i taxan eller i förklaringstexterna på webbplatsen under dokument.

Utifrån de uppgifter som finns i Miljö & Hälsoskydds register gör vi nu en riskbedömning av verksamheten. Hotellet får en riskpoäng för att de uppfyller kriteriet bad med
högtempererad bassäng. Bubbelpool ger en riskpoäng. Solarium som extra verksamhet och att det är obemannat ger
ytterligare en riskpoäng per kriterium. Även hotellets storlek spelar roll då antalet bäddar överskrider kriteriet mer
än 50 bäddar. Totalt sett medför dessa ytterligare delar i
hotellverksamheten både ökade risker och ett ökat tillsynsbehov. Hotell Bästkusten får sammanlagt fem riskpoäng.
I riskbedömingstabellen på sidan 116 i taxan kan vi nu
räkna ut hur stor tillsynsavgiften blir för hotellet. Avgiftsklass 4 med fem riskpoäng ger en tillsynstid på elva
timmar, se tabell nedan. Summan av antalet riskpoäng
som verksamheten får i bedömningen motsvarar antalet
kolumnförflyttningar åt höger i tabellen. Timavgiften för
2013 ligger på 775 kronor per timme, vilket ger en tillsynsavgift på 8525 kronor per år.
Riskbedömningstabell

För enkelhetens skull kallar vi den för taxan i resten av texten.
Taxan i sin helhet finns på www.kungsbacka.se/tillsynstaxa.
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