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Taxa för prövning och kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Ale kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s och Sveriges bestämmelser inom
livsmedels- och foderområdena.
Taxan gäller därmed bland annat avgifter enligt
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 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,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och
därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002,
3. livsmedelslagen (2006:804),
4. lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
5. lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, samt
6. författningar som har meddelats med stöd av dessa EU-förordningar
och lagar inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, förordning
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter, förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel
som importeras från ett tredje land och förordning (2011:1060) om
kontroll vid export av livsmedel.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning,
2. registrering av anläggning,
3. offentlig kontroll,
4. importkontroll och
5. utfärdande av exportintyg och andra jämställda intyg samt därmed
sammanhängande kontroll.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogat och
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut.
4§
Med kontrollmyndigheten avses i denna taxa den myndighet som prövar,
registrerar, utför kontroll eller utfärdar intyg inom de områden som anges
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i 1 och 2 §§. Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden och reglemente för
jävsnämnden framgår att dessa nämnder ansvarar för sådan verksamhet.
Med livsmedelsanläggning avses i denna taxa livsmedelsanläggningar av olika
slag inklusive animalieanläggningar, anläggningar för dricksvattenförsörjning
samt anläggningar för tillverkning av snus eller tuggtobak.

Timavgift
5§
Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1 100 kr, om inte annat belopp
anges för viss ärendetyp. Timavgiften ska kalenderårsvis från och med 2019
indexregleras motsvarande förändringen i konsumentprisindex (fastställda tal)
för varje föregående oktober månad i förhållande till augusti 2017 (bas).
Basindex är 323,18 (augusti 2017). Beräkningar av index ska göras med två
decimaler. Timavgifter ska avrundas till närmaste heltal kronor. Indexreglering
ska dock inte ske om aktuellt oktoberindex understiger basindex.

Avgift för registrering
6§
Den som anmäler en anläggning för registrering ska betala en registreringsavgift motsvarande den uträknade avgiften för 1,5 timmar enligt 5 §.

Årlig kontrollavgift
7§
För normal offentlig kontroll av en anläggning ska en årlig avgift betalas.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som har fastställts för en
anläggning eller, om kontrolltid inte har fastställts, i förhållande till faktiskt
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i
taxan.
8§
Har kontrollmyndigheten genom ett separat beslut fastställt kontrolltid för en
livsmedelsanläggning baseras avgiftens storlek på den fastställda kontrolltiden.
Kontrolltiden bestäms genom
1. en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med
hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, produktionens storlek och
konsumentgrupper (riskmodul),
2. ett kontrolltidstillägg för information och märkning (informationsmodul), samt
3. en erfarenhetsklassning med hänsyn till de erfarenheter som kontrollmyndigheten har erhållit vid offentlig kontroll av verksamheten
(erfarenhetsmodul).
Den årliga kontrolltiden beräknas i enlighet med bilaga 1. Den årliga kontrollavgiften erhålls genom att den erhållna kontrolltiden multipliceras med den
enligt 5 § uträknade timavgiften.
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9§
Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
bedöms bli uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet, ska
anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av kontrollmyndighetens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.
10 §
Om kontrolltid inte har fastställts för en anläggning, tas timavgift ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid.
Med faktiskt nedlagd kontrolltid avses den sammanlagda tid under ett kalenderår som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av handlingar
inför kontroll, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagningar och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Den sammanlagda tiden avrundas till närmaste högre halvtimme. Om den sammanlagda kontrolltiden
under ett kalenderår understiger en halv timme tas dock inte någon timavgift
ut.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda
kontrolltiden multipliceras med den enligt 5 § uträknade timavgiften. För
inspektion, provtagning och andra offentliga kontroller som utförs vardagar
mellan kl 19.00 och 07.00 samt lördagar, trettondagsafton, påskafton,
midsommarafton, julafton och nyårsafton samt söndagar och andra helgdagar
tas i stället avgift ut med 1,5 gånger den uträknade timavgiften.
11 §
Av 9 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter framgår att den årliga avgiften ska betalas med
helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas och
att avgiften därefter ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.
12 §
Av 4 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter och 4 § förordning (2006:1165) om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår vem som ska
betala den årliga kontrollavgiften.

Avgift för extra offentlig kontroll
13 §
Om bristande efterlevnad av gällande regler medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten (extra offentlig kontroll), tas avgift
ut för all nedlagd tid den extra offentliga kontrollen ger upphov till med 1 100
kr per timme kontrolltid och för myndighetens faktiska kostnader i övrigt för
kontrollen. Den sammanlagda kontrolltiden avrundas till närmaste högre
halvtimme. Om den sammanlagda kontrolltiden i ärendet understiger en halv
timme tas dock inte någon avgift per timme kontrolltid ut. Avgiften per timme
kontrolltid ska indexregleras på samma sätt som gäller för timavgift enligt 5 §.
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För inspektion, provtagning och andra offentliga kontroller som utförs vardagar
mellan kl 19.00 och 07.00 samt lördagar, trettondagsafton, påskafton,
midsommarafton, julafton och nyårsafton samt söndagar och andra helgdagar
är avgiften per timme kontrolltid i stället den enligt första stycket beräknade
avgiften multiplicerad med 1,5.
Av artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
framgår vem som ska betala avgift för extra offentlig kontroll och övriga
bestämmelser om extra offentlig kontroll.

Övriga avgifter
14 §
För intyg eller annan avgiftspliktig åtgärd, för vilka avgift inte utgår enligt
6-13 §§, tas timavgift ut i förhållande till faktiskt nedlagd arbetstid.
Med faktiskt nedlagd arbetstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid kontrollmyndigheten har använt för handläggning av ärendet. Den
sammanlagda tiden avrundas till närmaste högre halvtimme. Om den sammanlagda arbetstiden i ärendet understiger en halv timme tas dock inte någon timavgift ut.
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda arbetstiden multipliceras
med den enligt 5 § uträknade timavgiften samt att därtill läggs kontrollmyndighetens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. För arbete som
utförs vardagar mellan kl 19.00 och 07.00 samt lördagar, trettondagsafton,
påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton samt söndagar och andra
helgdagar tas i stället avgift ut med 1,5 gånger timavgiften.

Nedsättning av avgift
15 §
Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten besluta att avgift enligt
denna taxa ska sättas ned eller efterges.

Avgiftens erläggande m m
16 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas till Ale kommun.
Kontrollmyndigheten ska utfärda faktura på avgift. Betalning ska ske inom tid
som anges i fakturan.
Har en avgift betalats och finner kontrollmyndigheten eller en överinstans att
avgift felaktigt har uttagits med för högt belopp, ska kontrollmyndigheten
återbetala det för mycket inbetalda jämte ränta enligt 5 § räntelagen.
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17 §
Av kontrollmyndigheten utfärdad faktura utgör avgiftsbeslut enligt denna taxa.
Fakturan ska innehålla uppgift om antal timmar, timpris och eventuella särskilda kostnader såsom kostnader för provtagning och analys av prover.
18 §
Kontrollmyndigheten ska fatta ett separat beslut avseende avgift om
1. fakturaadressaten ifrågasätter fakturerad avgift,
2. fakturaadressaten framför önskemål om att få ett separat beslut,
3. kontrollmyndigheten beslutar om återbetalning med stöd av artikel 27.9
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 eller
4. kontrollmyndigheten av annan orsak finner skäl att fatta ett separat
beslut.
Avgift för prövning eller registrering ska betalas för varje anläggning som
ansökan eller anmälan avser.
Avgift för normal årlig kontroll får tas ut i förskott, om kontrolltid har
fastställts genom ett separat beslut.
19 §
Kontrollmyndigheten ska fatta ett separat beslut avseende kontrolltid om
1. kontrollmyndigheten fastställer kontrolltid för en livsmedelsanläggning
med stöd av 8 eller 9 §,
2. den som är betalningsansvarig för den årliga kontrollavgiften framför
önskemål om omprövning av ett beslut avseende kontrolltid, om en
sådan omprövning är tillåten, eller
3. det inför kommande år finns skäl att ändra erfarenhetsklassningen eller
annan del av kontrolltidsberäkningen.

Bilaga 1
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Taxa för prövning och kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen

Årlig kontrolltid
Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av
riskmodulen (tabell 1) och av informationsmodulen (tabell 2), varefter summan
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3).

Tabell 1. Riskmodulen
Riskklass

Kontrolltid
(timmar)

1

26

2

20

3

14

4

10

5

6

6

4

7

2

8

1

Tabell 2. Informationsmodulen
Orsak till
kontrollbehov vid
anläggningen

Verksamhetens
storlek
a - mycket stor

Kontrolltidstillägg
(timmar)
8

b - stor
Utformar märkning
samt
märker/förpackar
livsmedel

c - mellan

· Industri utan huvudkontor
6

· Importör som översätter
märkning

2

· Butik med egen
tillverkning (till exempel
matlådor)

d - liten
e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)

Exempel på verksamhet

g - ytterst liten
Utformar märkning
men
märker/förpackar
inte

· Huvudkontor
Oberoende

*

· Importörer som tar in
färdigmärkta livsmedel
· Matmäklare
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Orsak till
kontrollbehov vid
anläggningen

Kontrolltidstillägg
(timmar)

Verksamhetens
storlek
a - mycket stor

· Legotillverkning av
livsmedel på uppdrag av
annan livsmedelsföretagare

4

b - stor
c - mellan
Utformar inte
märkning men
märker/förpackar
livsmedel

· Livsmedelsföretagare som
tillverkar ett livsmedel men
som får färdigt märkningsunderlag från ett
huvudkontor

3

d - liten
e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)

· Butik med egen tillverkning men med centralt
styrd märkning (grillad
kyckling/ bake off bröd)

1

g - ytterst liten

Utformar
presentation men
märker/ förpackar
inte livsmedel

Exempel på verksamhet

· Fristående restauranger
Oberoende

1

· Cateringverksamhet
· E-handel

a - mycket stor
Utformar
presentation men
märker/förpackar
inte livsmedel
(Dricksvatten)

b - stor
1

c - mellan

· Dricksvattenanläggningar

d - liten
e – mycket liten(I)
0
g – ytterst liten

· Butik med enbart
förpackade livsmedel
Utformar inte
presentation och
märker/förpackar
inte

· Franchise-restauranger
Oberoende

0
· Skola med centralt
framtagen matsedel
· Kyl- och fryshus

* Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många
olika typer av produktgrupper och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har.

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen
Erfarenhetsklass

A

B

C

Tidsfaktor

0,5

1

1,5

