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Dokumentet ersätter: Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, Dnr KS/2012:506 

Dokumentansvarig är: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

För revidering av dokumentet ansvarar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Beslut om revidering: Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 136 

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Relaterade dokument: - 



 

Taxa från och med den 1 januari 2017 för miljö- och hälso-
skyddsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlag-
stiftningen 

Denna taxa meddelas med stöd av 6 § andra stycket, 13 §, 14 § andra stycket 
och 18 § tredje stycket förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kon-
troll av livsmedel och 6 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter.  
 
Inledande bestämmelser  

1 §  Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
i Botkyrka kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s bestäm-
melser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen 
(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt 
de författningar som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för;  
1. registrering av anläggning  

2. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och ex-
tra offentlig kontroll  

3. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  

4. importkontroll  

5. offentlig kontroll av animaliska biprodukter  

6. 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 livsme-
dels- och foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av 
dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.  

4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 Kommu-
ner och Regioner (SKR). 

 
Timavgift 

5 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1 492 kronor per hel timme 
handläggningstid.  

Timavgift tas ut för uppföljande kontroll och utredning av befogade kla-
gomål, registrering och exportkontroll. Timavgift tas även ut vid offent-
lig kontroll av animaliska biprodukter. I dessa fall tas timavgift ut för 
faktiskt nedlagd kontrolltid och till detta läggs även eventuell restid. Ti-
mavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.  



 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19 och 07, lördagar, söndagar och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

6 § Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, sam-
råd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. 

 
Avgift för registrering  

7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en 
avgift som motsvarar 1 timmes handläggningstid, enligt timavgift i 5 §.  

 
Årlig kontrollavgift  

Beräkning av kontrolltid och avgift  

8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en årlig 
kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och hälsoskydds-
nämnden beslutar för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av  

1. riskklassning med hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, pro-
duktionens storlek och konsumentgrupper,  

2. bestämning av eventuellt kontrolltidstillägg utifrån behovet av inform-
ationsrelaterad kontroll (till exempel spårbarhet och märkning), samt  

3. erfarenhetsklassning med hänsyn till nämndens erfarenheter av verk-
samheten.  

Riskbedömningen baseras på Livsmedelsverkets gällande vägledning för 
riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. 

Vid första riskklassningen placeras livsmedelsanläggningen i erfaren-
hetsklass B.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multiplice-
ras med timtaxan i 5 §. 

Justering av kontrolltid  

9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anlägg-
ning inte stämmer överens med det faktiska kontrollbehovet enligt nämn-
dens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid som 
grundar sig på nämndens bedömning av anläggningens behov av kon-
troll. 

  



 

Rabatt vid innehav av flera livsmedelsanläggningar 

10 § Om en verksamhetsutövare har flera olika livsmedelsanläggningar inom 
samma byggnad eller område, ska verksamhetsutövaren betala full avgift 
för den anläggning som har högst avgift, med ett tillägg av 75 procent av 
avgiften för var och en av övriga anläggningar.   

Betalning av årlig avgift  

11 § Årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgif-
ten ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan, för det kalenderår som registe-
ringen skett, fakturera avgiften för planerad kontroll i efterskott. Då be-
räknas avgiften enligt timtaxan i 5 §. 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 föl-
jande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalen-
derår som följer efter det att verksamheten har upphört. 

12 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 

 
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av befogade klagomål,  

13 § Om bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamheten tas avgift ut för faktiskt nedlagd kontroll-
tid. Timavgift tas ut enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för prov-
tagning, analys av prover samt för restid. Avgiften tas ut för varje påbör-
jad halvtimme nedlagd handläggningstid och debiteras i efterskott. 

Kostnader som följer av uppföljande kontroll och utredning av befogade 
klagomål, debiteras den företagare som har ansvaret för den bristande ef-
terlevnaden eller den företagare som äger eller innehar produkterna vid 
den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs. 
 

Avgift för exportkontroll  

14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § be-
tala avgift till miljö- och hälsoskyddsnämnden för sådan särskild kontroll 
och utfärdande av exportintyg som föranleds av införselbestämmelser i 
tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska nedlagda handläggnings-
tiden i ärendet med timavgift enligt § 5. 

  



 

Avgift för importkontroll  

15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 
8 §, betala en avgift till miljö- och hälsoskyddsnämnden för sådan sär-
skild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig 
kontroll av livsmedel som importeras från tredje land och de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara 
den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet med timavgift enligt 
§ 5 samt de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

 
Avgift för uppdragsverksamhet  

16 § Avgift för uppdragsverksamhet tas ut per timme med det belopp som 
anges i 5 §. 

 
Höjning eller nedsättning av avgift  

17 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta 
att avgift ska höjas, sättas ned eller efterskänkas. 

 
Betalning av avgift  

18 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Botkyrkas miljö- och hälso-
skyddsnämnd. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. Betalas inte avgiften i rätt tid ska dröjsmålsavgift 
utgå. Dröjsmålsavgiften ska beräknas på samma sätt som enligt 3, 6 och 
9 §§ räntelagen. 

 
Verkställighetsfrågor m.m.  

19 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får bestämma att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. (enligt 33 § livsmedelsla-
gen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter).  

20 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens 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 2017. I ärenden som rör registreringar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag. 



 

 

 


