2021-01-11
Miljöenheten

INFORMATION OM AVGIFTER FÖR LIVSMEDELSKONTROLL
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ansvarar för livsmedelskontrollen inom Avesta,
Fagersta och Norbergs kommuner. Kommunerna har, enligt förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel, en skyldighet att ta ut avgifter för denna kontroll. Det är personalen
vid miljöenheten som är skyldiga att utföra denna kontroll och se till att betalning sker. Det är
kommunfullmäktige som beslutar hur stor avgift miljöenheten ska ta ut per timme för
livsmedelskontroll. För 2021 är timavgiften 1114 kronor. Timavgiften höjs årligen utifrån
indexuppräkning.
Avgifterna består av tre delar:




Avgift för registrering
Årlig avgift för planerad kontroll
Avgifter för kontroll som ursprungligen inte var planerad (timavgift 1114 kr)

Avgift för registrering
Engångskostnad som ska betalas av livsmedelsföretagare vid registrering av ny verksamhet/ägarbyte
som kräver anmälan. Registrering kostar en timmes kontrolltid, 1114 kr.

Årlig avgift för planerad offentlig kontroll
Riskklassen avgör hur mycket kontrolltid som behövs
Alla livsmedelsverksamheter placeras in i olika riskklasser, enligt Livsmedelsverkets modell. Genom
att riskklassa din verksamhet räknar miljöenheten ut hur mycket kontrolltid den ska ha. I
kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid
för planering av inspektionen och rapportskrivning samt annat efterarbete i samband med
inspektionen räknas in i kontrolltiden.
Utförlig information om beräkningsmodellen för riskklassning som miljöenheten använder oss av
finns på Livsmedelsverkets hemsida (www.livsmedelsverket.se).
Den årliga avgiften baseras på kontrolltiden
Livsmedelsföretag betalar en årlig avgift för kontrollen till miljöenheten, baserad på den kontrolltid
som din livsmedelsverksamhet har fått.
Riskklassningen består av tre moduler
Riskklassningen består av tre delar – riskmodulen, informationsmodulen och erfarenhetsmodulen.
Riskmodulen ligger till grund för placering i riskklass, informationsmodulen reglerar ett
kontrolltidstillägg och erfarenhetsmodulen placerar en anläggning i erfarenhetsklass. Den
sammantagna klassningen resulterar därefter i att man fastställer kontrolltid. I riskmodulen värderas
olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livsmedelsanläggningen. Modulen ger en
initial kontrolltid som är kopplad till riskmodulen.
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Informationsmodulen används för att beräkna hur mycket tid som behövs för att kontrollera att
företaget följer de regler som finns om information, märkning och presentation. Det handlar bland
annat om att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av den information som kopplas
till respektive produkt.
Erfarenhetsmodulen innebär att våra erfarenheter från tidigare kontroller i din verksamhet, ska vägas
in vid tilldelningen av kontrolltid. För denna erfarenhetsklassning används en tidsfaktor vilket
innebär att man multiplicerar den framtagna kontrolltiden med en faktor som antingen är 0,5, 1 eller
1,5. Utgångsläget, där verksamheter kontrolleras enligt det antal timmar som faller ut ur risk- och
informationsmodulerna, är erfarenhetsklass B (tidsfaktor 1). Om verksamheten har så bra hantering
att frekvensen på kontrollen kan minskas placeras verksamheten i kategori A (tidsfaktor 0,5), vilket
innebär färre kontrolltimmar och en lägre avgift. Bedömer vi däremot att verksamheten har så stora
brister i sin hantering att kontrollen måste förstärkas, placeras den i kategori C (tidsfaktor 1,5),
kontrolltimmarna blir fler och avgiften.
Årlig kontrollavgift
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att multiplicera det beräknade antalet kontrolltimmar
med timtaxan för livsmedelskontroll. Taxan är 1114 kronor per timme, observera att taxan är
indexreglerad. Nytt beslut skickas om riskklassningen ändras.
Det år en anläggning registreras faktureras den årliga avgiften efter utförd kontroll.
Därefter ska en hel årlig avgift betalas för varje påbörjat kalenderår. Avgiften faktureras i början av
varje år. Det är alltså viktigt att anmäla förändrad verksamhet eller planerad nedläggning i god tid
innan årsskifte, så att rätt avgift faktureras.

Avgifter för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad
Avgift för kontroller som ursprungligen inte var planerade ingår inte i den årliga kontrollavgiften.
För dessa kontroller tas en timavgift ut på 1114 kr samt kostnader för eventuell provtagning och
analys. Denna typ av kontroll kan t ex vara kontroll pga att föreläggande/förbud inte följs, kontroll
pga befogade klagomål eller, vanligast förekommande, en uppföljande kontroll pga konstaterade
avvikelser vid den planerade kontrollen. Kontroll redovisas på ett tidkort som bifogas avgiftsbeslutet.
Måste kontrollen ske kvällar/helger tas avgift ut med 1,5 ggr ordinarie timavgift.
Frågor kring avgifter kan besvaras av miljöenhetens personal på växeltelefon 0226-64 54 54
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