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Klassning av verksamhet enligt miljöbalkstaxa 

Anläggningens namn: Wadegårds Åkeri AB, Omlastning av avfall 
Verksamhetsutövare: Wadegårds Åkeri AB 
Org.nr/personnr: 16556755-9116 
Fastighetsbeteckning: Mariesjö 8, SKÖVDE 
Besöksadress: Bangårdsgatan 11 
 
 
Miljönämnden östra Skaraborg har placerat er verksamhet under följande 
klassningskod:  
 
Klassningskod och beskrivning 
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
Klassningskod: 90.40  

 
Klassningen innebär att ni kommer att få betala en årlig avgift för den tillsyn 
enligt miljöbalken som Miljösamverkan östra Skaraborg utför över er verksamhet.  

Det är kommunfullmäktige i Miljösamverkan östra Skaraborgs 
medlemskommuner som har antagit taxor för tillsyn enligt miljöbalken. Taxorna 
beskriver vilka typer av verksamheter som ska placeras i klassningskoder och hur 
stor avgiften ska vara. Taxorna finns på vår webbplats, www.miljoskaraborg.se. 

Årlig avgift för miljötillsyn 
För er verksamhet ska ni betala en årlig avgift för tillsyn på 8 280 kr. Denna avgift 
gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Indexjusteringen görs vanligen 
varje år i december.  

Vi skickar en faktura i början på nästa år. Ni har rätt att överklaga den. 

Ni ska betala den årliga avgiften för varje påbörjat kalenderår som ni driver 
verksamheten, även om verksamheten inte är i drift hela året. 
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Tillsynsavgiften kan ändras om verksamheten ändras så att det påverkar 
klassningen. Det är viktigt att ni meddelar oss om verksamhetens omfattning 
ändras eller om verksamheten läggs ner. 

Avgiften kan också ändras om vi ändrar verksamhetens erfarenhetsklassning 
enligt taxebilaga 4 i den taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som 
gäller i den aktuella kommunen. I så fall meddelar vi det. 

I avgiften ingår regelbundet återkommande tillsyn. Med regelbundet menar vi 
minst en tillsynsinsats vart tredje år. Avgiften går inte bara till den tid som 
inspektioner tar utan också till förberedelser som inläsning, registerhållning, resor 
och efterarbete som att skriva rapporter.  

För eventuella extra inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på brister i 
verksamheten tar vi ut en timavgift. 

Kontrollera att klassningskoden är rätt 
Det är viktigt att ni kontrollerar att den klassning ni fått stämmer med er 
verksamhet. Hör gärna av er till vår kundtjänst om ni har synpunkter eller frågor 
om klassningen. 

 

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Malin Leo 
Miljöinspektör 
 


