MILJÖ & HÄLSOSKYDD

Exempel – Småbåtshamn
Karin är ordförande i en småbåtshamn för 70
fritidsbåtar. Småbåtshamnen ligger naturskönt
inom ett natura 2000 område.

Utifrån de uppgifter som finns i Miljö & Hälsoskydds
register gör vi nu en riskbedömning av verksamheten.
Småbåtshamnen får två riskpoäng:

Grundavgift

•

En poäng för att den ligger inom ett Natura 2000 område som verksamheten påverkar.

•

En poäng ges med avseende på historisk förorening i
mark för att hamnen är av större omfattning då den har
mer än 50 båtplatser. Föroreningen behöver inte vara
bekräftad utan kan behöva utredas då det inom branschen hamnar finns en stor risk för föroreningar.

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar ger klassningskoden 63.2001 sidan 94 i Taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalken1. Den här koden motsvarar avgiftsklass 3.

Riskbedömning
Varje verksamhet bedöms efter ett antal riskfaktorer, se
nedan. Varje riskfaktor kan generera en riskpoäng. Du kan
läsa mer om riskfaktorerna på sidan 117 i taxan eller i förklaringstexterna på webbplatsen under dokument.
Markförhållanden, lokalisering m.m.
• Historisk förorening i mark eller byggnad.
• Närhet till bostäder, skolor, förskolor, sjukhus, vårdlokaler eller inom skyddsvärt område.
• Påverkar miljökvalitetsnorm.
Kemiska produkter
• Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen.
Tilläggspoäng
• Verksamheten omfattas av specialbestämmelser
• Använder ej förnybar energi.
• Särskilt transportintensiv verksamhet.
• Delar i hälsoskyddsverksamhet som medför ökade
risker eller ökat tillsynsbehov framgår av tabell 2
som finns på sidan 117 i taxan.

För enkelhetens skull kallar vi den för taxan i resten av texten.
Taxan i sin helhet finns på www.kungsbacka.se/tillsynstaxa.
1

I riskbedömingstabellen, sidan 116 i taxan, kan vi nu
räkna ut hur stor tillsynsavgiften blir för Karins småbåtshamn. Avgiftsklass 3 med två riskpoäng ger en
tillsynstid på sex 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 4650 kronor per år.

Riskbedömningstabell
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