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Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet 
Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-18, § 68 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  
 

Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Oxelösunds kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804). Taxan stödjer sig på följande 
förordningar och föreskrifter: Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 882/2004 
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

1. registrering av anläggning,  

2. prövning i ärenden om godkännande av anläggning,  

3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:  

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,  

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen,  
de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt gällande europeiska 
bestämmelser. 

 

Timavgift 
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 021 kronor.  

5 § Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelats eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan.  

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid 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 handläggningstiden understiger en 
halv timme per år tas ingen avgift ut. För inspektioner, mätningar och andra 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. 
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Avgift för registrering 
7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift 
motsvarande en timmes kontrolltid. 

 

Avgift för godkännande 
8 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler 
för livsmedel av animaliskt ursprung ska betala en prövningsavgift.  

Avgift tas ut med ett belopp som motsvarar den berörda livsmedelsanläggningens årliga 
kontrollavgift, motsvarande nivån i aktuell risk och erfarenhetsklass (klass B såvida inte 
annat talar för inplacering i annan erfarenhetsklass).  

9 § För godkännande av anläggning som avses i 8 §, med anledning av byte av 
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande,  
ska avgift betalas som motsvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för 
handläggningen.  

10 § Avgift för ansökan om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

Årlig kontrollavgift 
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska, enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804), en årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek är riskbaserad och bygger på Livsmedelsverkets modell för risk- och 
erfarenhetsklassificering av livsmedelsanläggningar samt beräkning av kontrollavgifter. 

12 § Årlig kontrollavgift för en verksamhet fastställs på följande sätt  

1. Beslut tas om risk- och erfarenhetsklass enligt Livsmedelsverkets modell. Detta 
beslut ger den årliga kontrolltiden.  

2. Årlig kontrolltid multiplicerad med gällande timtaxa motsvarar den årliga 
kontrollavgiften. Avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det år verksamheten påbörjas och tas därefter ut för varje påbörjat 
kalenderår. 

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

 

Avgift för extra offentlig kontroll 
13 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamheten tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

14 § Avgift ska inte betalas för kontroll som föranleds av obefogade klagomål. 

15 § Avgift för extra offentlig kontroll ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidtar åtgärd som föranleder avgiften. 
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Nedsättning av avgift 
16 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger i det enskilda 
fallet, besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften enligt denna taxa. 

 

Avgiftens erläggande 
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Oxelösunds kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 

 

Verkställighetsfrågor 
18 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får 
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

19 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
 

___________  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 


