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Reviderad taxa inom livsmedelsområdet
Bilaga:
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Ärendebeskrivning
Den 18 december 2006 antog kommunfullmäktige en ny taxa inom
livsmedelsområdet med anledning av den nya livsmedelslagstiftningen som
trädde i kraft den 1 januari 2006. Några år har förflutit sedan detta datum och
erfarenheterna har inneburit att vägledningen om riskklassning av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid nu reviderats och
fastställts av Livsmedelsverket. Detta innebär att den nuvarande taxan inom
livsmedelsområdet måste anpassas till de nya förändringarna.
Artiklarna 26‐29 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll anger de
grundläggande kraven på hur avgiftssystemet ska vara utformat och vilka
kostnader som får finansieras med avgifter. Grunden för hur den offentliga
kontrollen över livsmedelsföretagen finansieras ges i 6 och 14 §§ förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel . Förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll anger en skyldighet att ta ut
avgifterna för att fullgöra kraven i förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll. Avgiftsförordningen anger också vilka typer av avgifter som
kontrollmyndigheten ska ta ut. Dessa avgifter är den årliga kontrollavgift som
alla livsmedelsföretagare ska betala, avgift för extra kontroll till följd av
bristande efterlevnad av regelverket samt godkännande‐ och registrerings‐
avgift för att driva livsmedelsverksamhet.
Systemet ska ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Principen om full
kostnadstäckning innebär inte att all verksamhet som kontrollmyndigheten
utför ska avgiftsfinansieras. Sveriges Kommuner och Landsting anser att
kommunerna bör kunna nå en kostnadstäckningsgrad på 80‐95 %.
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Timtaxan ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning,
utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader för
provtagning och laboratorieanalyser. Kontrollmyndigheten ska placera in
livsmedelsföretagen i klasser baserat på riskfaktorer för verksamheten,
faktorer kopplade till information och spårbarhet samt erfarenheter från
offentlig kontroll. Den slutgiltiga kontrolltiden för en anläggning erhålls
genom att tiden från riskmodulen och kontrolltidstillägget från
informationsmodulen adderas. Summan multipliceras med erfarenhets‐
klassens tidsfaktor. Ett företags årliga kontrollavgift baseras på det antal
kontrolltimmar som klassningen ger multiplicerat med timtaxan. (Se figur 1)
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Timtaxan föreslås till 830 kronor baserat utifrån tider och kostnader enligt
verksamhetsplan för år 2011.
Underlaget för ny taxa inom livsmedelsområdet baseras på den befintliga
taxan samt vägledningen om riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid samt information från Sveriges Kommuner och
Landsting.
När miljökontoret har tillämpat livsmedelsverkets riskklassning har det visat
sig att det i huvudsak blir mindre kontrolltider för livsmedelsanläggningarna i
kommunen. I kontrolltiden ingår inte längre restider vilket delvis förklarar
minskad kontrolltid och ökad timtaxa.
Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

kommunfullmäktiges beslut 2006‐12‐18 § 265 om taxa inom
livsmedelsområdet, ska sluta gälla 2011‐12‐31,

‐

med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel anta bilagd taxa inom livsmedelsområdet,

‐

taxan ska gälla från och med 2012‐01‐01.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐
i enlighet med miljönämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
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