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Taxan ersätter tidigare fastställd taxa för kontroll av livsmedel, beslutad i
kommunfullmäktige2021-04-26.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Skurup kommuns kostnader för offentlig
kontroll, annan offentlig verksamhet, prövning och registrering enligt EU:s
bestämmelser inom livsmedelsområdet inklusive bestämmelser om material
avsedda att komma ikontakt med livsmedel (b.la. EU 2017/625 och (EG) nr
1935/2004, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive
förordning2021:176 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.
Definitioner av i taxan använda begrepp återfinns i nämnda författningar.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den
punkt där det tappas ur kran till konsument1
2. Snus och tuggtobak
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. registrering av anläggning planerad offentlig kontroll
2. planerad offentlig kontroll
3. annan offentlig verksamhet
4. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
5. importkontroll
6. offentlig kontroll i övrigt
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1.
2.
3.

handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen överklagas.
Offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogade.
Kontroll av verksamhet som tillfälligt vistas i kommunen men är
registrerad i annan kommun.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad efter handläggning.
5 § Myndighetsnämnden för miljö och byggnad får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja i denna taxa antagna avgifter med en procentsats
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av prisindex
kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.
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6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Myndighetsenheten för
miljö och byggnad. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.

Timavgift
7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1265 kronor per timme
kontrolltid.
Avgiftsuttag sker antingen
a)
b)

utifrån faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende, eller
enligt annan grund som är angiven i taxan.

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.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 21.00
och 06.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering
8 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala
timavgift för att täcka myndighetens kostnader enligt 7 § för varje anmälan.

Avgift för den planerade kontrollen
9 § För planerad offentlig kontroll fastställs kontrollavgiften och debiteras
efter faktisk nedlagd kontrolltid multiplicerat med timavgiften i 7§.
10 § Avgift för planerad kontroll ska betalas i efterskott. Avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det
år som verksamheten till nämnden begärt att få den avregistrerad.
11 § Kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.
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Avgift för annan offentlig verksamhet
12 § Annan offentlig verksamhet ska finansieras genom timavgift för
nämndens faktiska nedlagda kontrolltid enligt 7§. I begreppet annan
offentlig verksamhet ingår bland annat offentlig kontroll som ursprungligen
inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande
efterlevnad upptäckts under offentlig kontroll, och utförs för att bedöma
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad, för att
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits samt offentlig kontroll som
föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos
livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art,
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i ett enskilt ärende besluta
ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift för exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 9 §
betala avgift till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad för sådan
särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som
föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska tid som nämnden nedlagt i ärendet,
beräknat enligt 7 §.

Avgift för importkontroll
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som
avses i
9 §, betala avgift till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad för sådan
särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EUbestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska tid som nämnden nedlagt i ärendet,
beräknat enligt 7 §.

Överklaganden
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.
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Bilaga 1: Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering
(LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den
kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med
den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

Dokumenttyp

Sida

Styrdokument

6 (6)

Fastställd av

Version

Ärendenummer

Kommunfullmäktige § 29/2021rev §
136/2021rev § 136/2021

2

KS 2020.1553

Gäller fr.o.m.

Uppdateras senast

Dokumentansvarig

2021-10-01

2022-12-31

Myndighetschef

