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Datum 2021-06-24 
Diarienummer 2021-5932 

Donsö Fiskehamnsförening Upa 
  
 
DONSÖ HAMNVÄG 35 
430 82 DONSÖ 

Beslut om klassning och årlig avgift 
enligt miljöbalken 
 

Verksamhetens namn:  Donsö Fiskhamnsförening u.p.a - Djuphamn  

Fastighet:  DONSÖ 53:4 

Anläggningsadress: Donsö Hamnväg 

Organisationsnummer: 757200-4294  

Beslut 
Miljöförvaltningen beslutar att Donsö fiskhamnsförening u.p.a ska ha 

nedanstående klassningskod och årlig tillsynstid från och med 2021. 

Klassningskod för huvudverksamhet: 63:20 – Fiskehamn eller hamn för 

Försvarsmakten. 

Årlig tillsynstid: 12,00 timmar 

Ni kan överklaga vårt beslut om klassningskod och årlig tillsynstid, se 

bilaga. 

Lagstöd 

• 27 kap 1 § MB: Kommunfullmäktige får besluta om avgifter för 

kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

• Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken. 

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2018-04-26 med stöd av 

27 kap. 1§ miljöbalken (1998:808). 

Skäl för beslut 

Donsö fiskhamnsförening u.p.a ska enligt miljö- och klimatnämndens taxa 

betala en årlig avgift för miljötillsyn. Hur stor avgift ni ska betala beror på 

hur mycket tillsyn Miljöförvaltningen bedömer att det krävs i er verksamhet. 

Antal tillsynstimmar bestäms av vilken klassningskod verksamheten får och 

vilka risker den bedöms innebära för miljön och människors hälsa.  
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Klassning 

Er verksamhet har fått följande klassning: 

• 63:20 – Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Miljöförvaltningens bedömning är att er verksamhet klassificeras som en 

fiskbåtshamn.  

Riskbedömning 

Miljöförvaltningen har gjort en riskbedömning av er verksamhet och bedömt 

att ni inte omfattas av några riskfaktorer. 

Årlig tillsynstid 

Utifrån den klassning och riskbedömning miljöförvaltningen gjort av er 

verksamhet blir den årliga tillsynstiden 12,00 timmar. 

Årsavgift  

Timtaxan är för närvarande 1221 kronor per timme, årsavgiften bestäms 

genom att multiplicera den årliga tillsynstiden med gällande timtaxa. Detta 

innebär att den årsavgift ni ska betala för miljöförvaltningens tillsyn från och 

med 2021 är 14 652 kronor. Avgiften faktureras under första kvartalet.  

Timtaxan kan komma att ändras beroende på beslut i kommunfullmäktige 

eller genom en indexhöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). Beslut om indexhöjning sker i miljö- och klimatnämnden. Ingen ny 

bedömning om klassning och årsavgift kommer att göras i dessa fall utan det 

kommer att framgå på fakturan om en förändring skett. 

I årsavgiften ingår enligt taxan tid för handläggning av planerade 

inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med dessa, 

upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, granskning 

av rapporter och andra redovisningar. För exempelvis handläggning av 

befogade klagomål eller extra tillsyn som beror på brister eller ändringar i er 

verksamhet tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. 

Övrigt 

Om vi vid vår tillsyn noterar förändringar i er verksamhet som kan påverka 

klassningen eller riskbedömningen kan det leda till att vår bedömning om 

klassning och årlig tillsynstid ändras. 

Vill ni veta mer om hur antalet tillsynstimmar beräknas se Miljötillsynstaxan 

(Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken) samt 

dess bilaga 2 och 3. Ni kan läsa mer om Miljötillsynstaxan på 

www.goteborg.se under rubriken Avgifter för miljötillsyn. 
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Beslutet har fattats av:  

Katarina Johansson 

Miljöinspektör 

E-post: katarina.johansson@miljo.goteborg.se 

Telefon: 031-3683902 

 

Bilagor: Information - Ni kan överklaga vårt beslut  

 

Beslutet är fattat på delegation 

Detta beslut är fattat av miljöförvaltningen på delegation av miljö- och 

klimatnämnden. Det betyder att politikerna i nämnden har gett 

tjänstemännen på förvaltningen i uppdrag att besluta. 

 

 

Behandling av personuppgifter  

Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår 

myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om 

det krävs enligt lag eller annan författning eller är nödvändigt för ärendets 

handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter 

behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på 

goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen 

  

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201858161559605
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Information  

Ni kan överklaga vårt beslut  
Senast tre veckor efter att ni tog emot beslutet måste vi ha fått ert 

överklagande med dessa uppgifter: 

1. namn och kontaktuppgifter 

2. beslutets diarienummer och datum för beslutet (se högst upp till 

vänster på beslutet)  

3. på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.   

 
Skicka överklagandet till oss på adress Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 

31 Göteborg eller via e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se. Ni 

kan också lämna in det på vår besöksadress Karl Johansgatan 23. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar vi det vidare till 

länsstyrelsen för prövning.  

Har ni frågor om detta kan ni kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs 

Stads kontaktcenter på telefon: 031-365 00 00. 
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