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Redovisning av intäkter och kostnader enligt 
Förordningen om avgifter och tillsyn enligt 
miljöbalken

Länsstyrelsen Jämtlands län lämnar här redovisning enligt 10 kap. 4 § 
förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT)  
enligt Naturvårdsverkets förfrågan om myndighetens beräknade kostnader 
för nödvändiga tillsynsåtgärder som inte täcks av avgifterna i förordningen.
Redovisningen baseras på den modell för behovsutredning som Miljö-
samverkan Sverige tagit fram.

Redovisning FAPT 10:4 - Tillsynskostnader som ej 
täcks
Kostnader för tillsyn som ej täcks av tillsynsavgift föreligger eller bedöms 
uppkomma inom nedanstående tillsynsområden:

VHT 53511 - 11:9a -anmälan om vattenverksamhet
Länsstyrelsens handläggningskostnad för dessa ärenden har under 2016 
uppgått till 5 094 kr/ärende i snitt. Anmälningsavgiften på 1 350 kr täcker 
därmed inte kostnaderna för handläggningen av dessa anmälningar utan 
länsstyrelsen har en snittkostnad av 3 744 kr/anmälan. Under 2016 kom det 
in 68 st anmälningar enligt 11:9a. Detta medförde då en total hand-
läggningskostnad minus avdrag av avgift med 254 592 kronor för dessa 
ärenden. Kostnadstäckningen av anmälningsavgiften uppgår därmed bara 
till ca 26,5 %.

VHT 53523 –  Tillsyn av dammar utan tillstånd
Detta är ett tillsynsområde som medför stor arbetsinsats och som oftast 
kräver besök på plats. Länsstyrelsen har under år 2016 inte utfört något 
sådant tillsynsarbete men det bedöms finnas flera dammar i länet med oklar 
tillståndsstatus. Baserat på tillsynsinsatser tidigare år och erfarenhet bedöms 
enbart tiden för att besöka en damm ta mellan 0,5 – 1 dagar i anspråk även 
om fler anläggningar besöks samtidigt, därtill tillkommer tiden för den 
administrativa handläggningen. 
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Den i behovsmodellens antagna arbetsinsatsen av 5 dagar/objekt i snitt 
bedöms i sig vara realistisk, men kanske något låg (7 dgr/objekt) utifrån 
länets förhållanden. Det kan även ifrågasättas om det går att lägga hela den i 
modellen angivna tillsynskostnaden på 32 000 kronor (5 dgr/objekt * 8 
timmar * 800 kr/timme) på dammägaren då dessa dammar ofta ägs av 
enskilda personer med begränsad ekonomi.
Länsstyrelsen ifrågasätter även modellens stora skillnad i bedömd 
tidsåtgång mellan tillståndslösa dammar (5 dgr/objekt) och vattenkraftverk 
(10 dgr/objekt), då det i övrigt inte bedöms föreligga någon större skillnad i 
behov av arbetsinsats vid tillsynen av dessa som motiverar modellens 
uppdelning.

VHT 53523 –  Tillsyn av vattenkraftverk utan tillstånd
Den i behovsmodellens antagna arbetsinsatsen av 10 dagar/objekt i snitt 
bedöms i sig vara realistisk, men kanske något hög (7 dgr/obekt). Med  
modellen blir full tillsynskostnad 64 000 kronor per objekt (10 dgr * 8 
timmar * 800 kr/timme). 

VHT 546 – 555 Tillsyn av torvtäkter
För tillsyn av torvtäkter är tillsynsavgiften enligt FAPT (10.20..1) en fast 
schablonavgift på 1 500kr/täkt, år. Sedan 2017-01-01 gäller ny klassning av 
energitorv som därefter utgör miljöfarlig verksamhet. 
Enligt behovsmodellen ska tillsynsbesök av torvtäkt ske vart tredje år. 
Därutöver utgörs den årliga tillsynen normalt av granskning av 
årsrapportering m.m. 
I Jämtlands län finns ca 30 st täkter av torv. Årlig intäkt av tillsynsavgift för 
dessa täkter uppgår till sammanlagt 45 000 kronor. Kostnad för tillsynen av 
torvtäkterna uppgår till sammanlagt 100 000 kronor per år varav 36 000 
kronor utgör kostnad för granskning av årsrapporter (30 st * 1,5 timmar * 
800 kr/tim) och 64 000 kronor är kostnad för den platsrelaterade tillsynen 
(30 st * 8 tim * 800 kr/tim *1/3). Underskottet (tillsynsavgift – kostnad för 
tillsyn) blir då 55 000 kronor per år eller ca  1 833 kronor per täkt.

Öppna data
Länsstyrelsen har inget att erinra mot att lämnade uppgifter görs offentliga.

Synpunkter innehåll 10 kap. FAPT
Länsstyrelsen har inga synpunkter i dagsläget.



3 / 3

Synpunkter på formen att inhämta uppgifter enligt 
FAPT
Länsstyrelsen förordar redovisningsformer när uppgifter för redovisning 
centralt eller till andra myndigheter kan inhämtas direkt genom att nyttja 
befintliga administrativa system. Genom detta förfarande minskar 
länsstyrelsens arbete att söka ut uppgifterna och så även risken för 
felaktigheter och skillnader mellan länens redovisningar. 

Övriga synpunkter
Avseende den gemensamma modell för behovsutredning som Miljösam-
verkan Sverige har tagit fram har Länsstyrelsen förståelse för att denna 
behöver generaliseras så att alla länsstyrelser kan använda denna. En alltför 
strikt tolkning av redovisningen enligt denna ger dock missvisande 
slutsatser då bl.a. länens olika förutsättningar inte framkommer.

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Djur- och miljöenheten efter 
föredragning av miljöskyddshandläggare Urban Westbye.

Marina Wallén Mattsson
Urban Westbye

Ärendet har godkänts elektroniskt och saknar därför underskrift.


