TAXA FÖR KONTROLL
ENLIGT LIVSMEDELSOCH
FODERLAGSTIFTNINGEN

FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
2017-11-13, § 149

Taxa för bygg- och miljötillsynsnämndens
offentliga kontroll och övriga kostnader inom
livsmedels- och foderlagstiftningen
Taxan är fastställd med stöd enligt 6§ andra stycket, 13 §, 14 § andra stycket och 18 §
tredje stycket förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och 6 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter.

Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Vallentuna kommuns kostnader för offentlig kontroll
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen
(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna
lagstiftning.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för;

1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2. registrering av anläggning
3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra
offentlig kontroll
4. offentlig kontroll i övrigt
5. uppdragsverksamhet
3§
Avgift tas inte ut för;
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.
4§
Bygg- och miljötillsysnsnämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa
fastställd timavgift med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
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Timtaxa
5§
Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften
a. 1275 kronor vid beräkning av årlig kontrollavgift
b. 1100 kronor vid registrering och extra offentlig kontroll mm.
Årlig kontrollavgift tas ut i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en
verksamhet. Kostnaden för resor till och från livsmedelsanläggningen ligger i
timavgiften för årlig kontroll.
En lägre timavgift gäller för extra offentlig kontroll, registrering och exportkontroll. I
dessa fall tas timavgift ut för faktiskt nedlagd kontrolltid och till detta läggs även
eventuell restid. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd
handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger
ordinarie timavgift.
6§
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Avgift för prövning
7§
Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tobak eller för
dricksvattenförsörjning ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en
årsavgift för anläggningen enligt 10 § med tillämpning av den riskklass som gäller för
den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B. Om faktisk
handläggningstid överskrider den fastställda kontrolltiden med mer än en halv timme
ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Avgift för prövning ska betalas
för varje anläggning som ansökningen avser. Avgiften för prövningen får tas ut i
förskott.
8§
Avgift för prövning ska tas ut även om ansökan avslås.
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Avgift för registrering
9§
Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet,
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för 1
timmes kontrolltid om anmälan är komplett, enligt timavgift i 5 § punkt b. Om
anmälan inte är komplett eller innehåller felaktig adress, fakturaadress eller liknande,
debiteras en avgift motsvarande 2 timmars kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
Beräkning av kontrolltid och avgift
10 §
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och
miljötillsynsnämnden beslutar för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen bestående av
1.

riskklassificering med hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel,
produktionens storlek och konsumentgrupper,

2. bestämning av eventuellt kontrolltidstillägg utifrån behovet av
informationsrelaterad kontroll (till exempel spårbarhet och märkning), samt
3. erfarenhetsklassning med hänsyn till nämndens erfarenheter av
verksamheten.
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid” används. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass,
kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.
Vid första riskklassificeringen placeras livsmedelsanläggningen i erfarenhetsklass B.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
timtaxan i 5 § punkt a.

Justering av kontrolltid
11 §
Om en tillämpning av 10 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning inte
stämmer överens med det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning,
ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid som grundar sig på nämndens
bedömning av anläggningens behov av kontroll.
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Betalning av årlig avgift
12 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas
från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Bygg- och
miljötillsynsnämnden kan, för det kalenderår som registreringen skett, fakturera
avgiften för planerad kontroll i efterskott. Då beräknas avgiften enligt timtaxan i 5 §
punkt a. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten har upphört.
13 §
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen
vid kalenderårets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet
i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för
dricksvattenförsörjning.

Avgift för extra offentlig kontroll
14 §
Om bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala
kontrollverksamheten tas avgift ut för faktiskt nedlagd kontrolltid. Timavgift tas ut
enligt 5 § punkt b och för de faktiska kostnaderna för provtagning, analys av prover
samt för restid.
Kostnader som följer av extra offentlig kontroll debiteras den företagare som har
ansvaret för den bristande efterlevnaden eller den företagare som äger eller innehar
produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs.

Avgift för uppdragsverksamhet
15 §
Avgift för uppdragsverksamhet tas ut per timme med det belopp som anges i 5 §
punkt b.
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Höjning eller nedsättning av avgift
16 §
Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljötillsynsnämnden besluta att avgift ska
höjas, sättas ned eller efterskänkas.

Betalning av avgift
17 §
Betalning av avgift ska ske till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Övriga kostnader
18 §
Handläggning vid expediering med delgivningsman debiteras en avgift motsvarande 1
timme, enligt 5 § punkt b.

Verkställighetsfrågor m.m.
19 §
Bygg- och miljötillsynsnämnden får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas. (enligt 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om
foder och animaliska
biprodukter).
20 §
Bygg- och miljötillsynsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
(enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter).
_______________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. I ärenden som rör registreringar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.
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Vallentuna kommun, Livsmedel, 2017

2. Översikt
Arbetsgång, klicka här

Beskrivning, läs detta först
Börja här!

Resultat

1. Här börjar du för att beräkna

handläggningskostnaden per
timme. Du anger kommunnamn,
aktuellt år och vilket
myndighetsområde uträkningen
avser. Mallen är tänkt att användas
2. I denna flik räknar du fram ett

Uträkning av
genomsnittlig
årsarbetstid och

Lönekostnad och
årsarbetskraft

antal parametrar som handlar om
årsarbetstid och hur den
genomsnittliga arbetstiden fördelas
på årsbasis (timmar).

Genomsnittlig kontrolltid

3. I denna flik räknar du fram den

Genomsnittlig lönekostnad per
år och handläggare
597 000
Myndighetsområdets antal
årsarbetskrafter
1,25

genomsnittliga lönen/år för en
heltidsanställd handläggare samt
anger antalet årsarbetskrafter inom
myndigheten

4. I denna flik räknar du fram ett
Gemensamma
kostnader

antal parametrar som handlar om
gemensamma kostnader för
förvaltningen och specifika
kostnader för myndighetsområdet
(kronor).

5. Här får du sammanställningen av

Resultat

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
2017
Indexuppräkning % (SKL)3,10%
Handläggningskostnad
Index (kronor)
38
Indexuppräknad
1275
Extra offentlig kontroll per
Index (kronor)
33
Indexuppräknad
1100

handläggningskostnaden per
timme, för livsmedelskontroll och
för extra offentlig kontroll. Här kan
du också räkna ut
handläggningskostnaden per timme
med SKL:s prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).

950
Restid i samband med kontroll
90

Gemensamma kostnader per
handläggare
418 917
Myndighetsspecifika kostnader
per handläggare
48 000

Total kostnad per handläggare
1 063 917
Handläggningskostnad
(kontrolltid) per timme
1 237
Kostnad för extra offentlig
kontroll per timme
1 067

