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Miljöskydd/naturvård

Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen
Enligt förordningen 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(nedan kallad avgiftsförordningen) ska en kontrollmyndighet ta ut dels årlig kontrollavgift (3-10 §§), avgift för extra kontroll (11-12 §§) och s k bemanningsavgifter (18 §), dels avgifter för godkännande och registrering (13 §).
Vilka anläggningar som ska godkännas regleras dels genom EG-förordningen
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung och dels genom Livsmedelsverkets ”Föreskrifter
om livsmedelshygien”, LIVSFS 2005:20, 4-5 §§. Genom LIVSFS 2009:5 har ändringar gjorts i LIVSFS 2005:20 som innebär att kravet på godkännande i 4-5 §§
upphör att gälla den 1 december 2009. Från och med detta datum kommer endast
de verksamheter som omfattas av EG-förordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande, och övriga verksamheter som idag kräver godkännande ska registreras.
Med anledning av ovanstående regeländringar har Regeringen gjort ändringar i
9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Bestämmelsen gäller påförande av den årliga kontrollavgiften. Den nya lydelsen av
9 §, som träder ikraft den 1 januari 2010, är:
Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska
dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Förordning (2009:922).
För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från den 1 januari 2010 att
när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen
enligt 13 § avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig
kontrollavgift. Andra stycket i 9 § har bara betydelse för animalieanläggningar,
som ska godkännas enligt den ovannämnda EG-förordningen.
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Enligt 10 § avgiftsförordningen får kontrollmyndigheten, om det finns särskilda
skäl, sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften. Om en verksamhet
startar sent under året kan det ibland finnas skäl att sätta ned eller efterskänka
kontrollavgiften eftersom den ska avse den faktiska kontrolltid som verksamheten
får under året eller i alla fall under de närmsta åren. I vilka fall detta kan bli aktuellt beror dels på när under året verksamheten startar, dels omfattningen på verksamheten som ska bedrivas samt dels om kontrollen kan beräknas ske i en så stor
omfattning under året därpå att man ändå kommer att uppnå en genomsnittlig årlig
kontrolltid enligt riskklassificeringen. Det är därför svårt att ge några generella
riktlinjer eller schabloner för när man bör sätta ner eller efterskänka avgiften.
I bilaga till cirkuläret finns dokumentet ”Underlag 1 - Underlag för utformning av
taxa för offentlig kontroll av livsmedel”. Dokumentet som är reviderat 2009-09-15
är hämtat från vår skrift ”Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen”.
Skriften i sin helhet finns på vår webbplats
http://www.skl.se/artikel.asp?A=42098&C=3331. Den äldre versionen av Underlag 1 är således obsolet och ska ej användas vid kommunernas taxerevideringar.
Vårt underlag om årlig kontrollavgift (11 § i underlag 1) utgår från
Livsmedelsverkets rekommendationer. Dessa är för närvarande under översyn av
verket. När Livsmedelsverket kommer med reviderade förslag kommer vi att revidera vårt förslag gällande årlig kontrollavgift.
För ytterligare frågor angående cirkuläret hänvisas till
Staffan Wikell, Avdelningen för juridik, tfn: 08-452 75 51,
e-post: staffan.wikell@skl.se, eller
Nils Alesund, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 75 98,
e-post: nils.alesund@skl.se
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