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Ny taxa inom livsmedelsområdet
Bilaga:
Förslag till taxa
Bakgrund
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar ikraft som är grunden i
den nya europeiska livsmedelslagstiftningen (EG-förordning 852/2004,
853/2004, 854/2004 och 882/2004). Därefter har den 1 juli trätt ikraft en ny
livsmedelslag (2006:804) som kompletterar EG-förordningarna på området.
EG-förordningarna kräver att varje medlemsland skall ha en finansiering av
foder- och livsmedelskontrollen som innebär att tillräckliga finansiella
resurser tillsätts. Sverige har valt att finansieringen skall ske genom avgifter
vart efter en ny avgiftsförordning är under framtagande. Den 2 november
2006 har regeringen beslutat att anta Förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel.
I och med de nya livsmedelsreglerna, bemyndigas och åläggs kommunen att
ta ut avgifter för livsmedelskontrollen och detta ska ske enligt en taxa som
kommunen själv skall fastställa. I regeringens proposition 2005/06:128 finns
det mer beskrivet om avgiftssystemets uppbyggnad.
En grundläggande utgångspunkt i det nya avgiftssystemet är att avgiftens
storlek ska svara mot den kostnad som den offentliga kontrollen över
företaget medför. Principen om full kostnadstäckning innebär inte att all
verksamhet som kontrollmyndigheten utför skall avgiftsfinansieras.
Fortfarande gäller att kontrollmyndigheterna skall genom rådgivning,
information och på annat sätt underlätta för den enskilde företagaren att
fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen och denna del av verksamheten
ingår inte i kontrollen och skall därför inte heller finansieras med avgifter.
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Det nya avgiftssystemet innehåller två delar. Kontrollmyndighetens specifika
timavgift fastställes i en taxa som kommunfullmäktige beslutar. Timtaxan
skall täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning,
resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och
laboratorieanalyser. Därefter skall kontrollmyndigheten placera in
verksamheterna i klasser baserat på risk och erfarenhet (riskklassning). Ett
företags årliga kontrollavgift baseras på det antal kontrolltimmar som
klassningen ger multiplicerat med timavgiften. Klassningssystemet kan vara
antingen ett system som kommunen själv utarbetat eller det som
Livsmedelsverket tagit fram. Livsmedelsverkets vägledning för klassning är
uppdelat i en riskmodul och en erfarenhetsmodul. Vägledningen finns
tillgänglig på verkets webbplats www.slv.se i dokumentet ”Riskklassificering
av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”.
Med anledning av de nya livsmedelsreglerna och den nya avgiftsförordningen
behöver en ny taxa inom detta område antas. Sveriges Kommuner och
Landsting har tagit fram underlag för ny taxa inom livsmedelsområdet.
Miljökontoret har utgått från detta underlag vid framtagandet av förslaget till
taxa.
När miljökontoret har tillämpat livsmedelsverkets riskklassificering har det
visat sig att de i huvudsak blir rimliga kontrolltider för livsmedelsanläggningarna i kommunen. Vissa livsmedelsanläggningar får dock en, i
förhållande till andra och miljökontorets erfarenhet av kontrollbehov, orimligt
mycket kontrolltid. Så är fallet för t ex vissa förskolor. Enligt den föreslagna
lydelsen i taxan ges miljönämnden möjlighet att justera sådana orimligheter.
Med anledning av att modellen för risk- och erfarenhetsklassning inom
foderkontrollen inte är klar kommer miljökontoret att återkomma med förslag
till taxa som reglerar detta område.
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Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta med stöd av 6, 11, 14, 18,
19 §§ förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel:
-

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet.

-

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 689
kronor per timme kontrolltid.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med miljönämndens förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar att
-

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet.

-

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 689
kronor per timme kontrolltid.

_____
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